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Årsberetning 2013 – 2014
TV, Jeg vil godt nævne, at vi har rigtig gode priser på vores TV pakker:
Vi er meget billigere end hvis man skal købe dem selv, vi er mellem 15 og 45 % billigere.
Leverancen fra YouSee har generelt fungeret rigtig godt.
Der har været nogle få udfald, som var begrundet i arbejdet med udvidelse af motorvejen, hvor
YouSee’s lysleder var blevet gravet over, og hvor det var vanskeligt at reparere den.
Ellers er YouSee udfald og pixeleringer blevet færre over året. Vi har faktisk også haft YouSee
teknikere til at eftermåle deres signal ved vores hovedstation.
Når der er kvalitetsproblemer hos nogle medlemmer, har det i de allerfleste tilfælde vist sig at være
problemer med medlemmets eget anlæg.
Som noget nyt har YouSee indført ”frit valg”. Dette indebærer, at man selv kan vælge 10 af TV
kanalerne i mellempakken, og 34 i fuldpakken, Disse kan vælges frit mellem et større udvalg af
tilgængelige kanaler. Man kan vælge nye kanaler hver måned.
Det betyder også, at man kun kan have disse pakker digitalt, og at man skal købe et YouSee kort
til hvert TV/optager.
Dette påvirker ikke vores almindelige TV pakker, som stadig kan ses på alle apparater, hvis man
ikke vælger ”bland selv”.
Vi er meget opmærksomme på, at der hele tiden kommer nye muligheder for TV kanal leverancer.
Vi undersøger mulighederne, og hvis/når vi ser en god alternativ løsning, som har rette pris og
valgmuligheder, vil foreslå dette ved først givne lejlighed.
Internet, Jeg vil her også nævne, at vi har en fantastisk god og billig løsning, vores pris er ca.
50 % billigere end nogen anden med tilsvarende hastighed.
Der har i 2013 været en noget større tilmelding til Internet end vi budgetterede, dette resulterer i et
lidt mindre overskud end planlagt, da etablering + router koster ca. 1.200,- pr. nyt internetmedlem.
Specielt investeringerne er overskredet, med godt 50.000, svarende til at der er kommet omkring
40 mere end budgetteret.
Dette anser vi i bestyrelsen som meget positivt, da det kommer til at betyde på den lange bane, at
økonomien for Internetdelen holder meget bedre, og vi derfor ikke behøver at ændre priserne,
heller ikke hvis vi vil indføre endnu hurtigere bredbånd, og vi har faktisk allerede øget hastigheden
til 50/30 Mbit.
Vi vil løbende indføre hurtigere hastigheder, når behovet kommer.
Vi har i året haft nogle medlemmer, der har oplevet problemer med forbindelsen. De fleste har
været begrundet i problemer i medlemmets eget netværk. Der har også været nogle uforklarlige
problemer, hvor vi enten har udskiftet routeren eller gen-etableret registreringen i CMTS, samt
nogle meget få tilfælde, hvor routeren har været i stykker.
Desuden har der været et par udfald, der har skyldtes overophedning af udstyret (CMTS’en) i
Tunes hovedstation. De har etableret en dobbelt køling nu, så det skulle ikke ske igen.
Graffiti, endnu en gang samme situation som altid, der er igen en masse graffiti på hovedstationen,
som vi så overmaler når vejret bliver til det.
Ny lov om tilslutningspligten, Den nye lov blev i efteråret ændret til at tilslutningspligten skulle
ophøre pr. 31/12 2013. Derfor har bestyrelsen indført at man pr. 1/1 har kunnet melde sig ud af
foreningen.
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