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Salg / køb / udmeldelse / skift osv. 
 
TV,  
Overordnet har det været ganske stabilt for året. Der har været et par få større afbrydelser. 
Desuden viste det sig, at den omlægning af TV kanaler, som YouSee foretog sidst på året drillede 
ganske mange medlemmer, som havde en del problemer med at genskanne kanalerne. 
 
Jeg vil igen nævne, at det bliver mere og mere vigtigt med et godt anlæg også inde i Jeres boliger. 
Jeres anlæg skal have gode skærmede kabler, gode skærmede forbindelser, fordelere, gode 
skærmede stikdåser, gode skærmede stik. 
Alt i alt skal hele anlægget være HF tæt, dette for at undgå indstråling fra f.eks. 4G mobil datanet. 
Vi har på det seneste haft vores servicemand ude hos flere medlemmer for at måle på anlægget, 
og samtlige gange har der været problemer i medlemmernes egne anlæg. 
I skal også være opmærksom på, at hvis i fordeler ud til mange TV udtag, så skal I måske også 
indsætte en forstærker, og denne skal også være af god kvalitet. 
 
Jeg vil også denne gang minde om, at I kan vælge TV pakker med bland selv TV kanaler. 
Hvis I f.eks. vælger en mellempakke med bland selv, så kan I selv vælge de 10 kanaler ud fra en 
større liste af mulige kanaler. 
I kan se mere på vores hjemmeside. 
   
Internet,  
Vi har lige opgraderet vores anlæg til større kapacitet, og derfor har vi også hævet max 
downstream hastigheden til 100 Mb/s. 
På grund af god økonomi kan vi gøre det uden at det er nødvendigt at hæve prisen, så prisen er 
fortsat 150,- pr. måned. 
 
I skal være opmærksom på, at trådløse hastigheder altid vil være lavere. 
Afstand til routeren påvirker hastigheden meget, placering af routeren er vigtig. Hvis den står tæt 
på andet elektronik med sender i, bare en mikroovn kan forstyrre det trådløse signal. Andre 
trådløse netværk i nærheden kan også forstyrre (interferere) en del. 
 
Så vil jeg nævne, at Erhvervsstyrelsen har oprettet en hjemmeside (tjekditnet.dk), hvor man kan 
teste sin hastighed, samt se hvilke internetudbydere der kan tilbyde internet på sin adresse. 
Desværre er det kun de professionelle udbydere der står på listen!  
Jeg har derfor skrevet til Erhvervsstyrelsen, at jeg gerne vil have Flimmer med ud for de adresser, 
hvor vi har forbindelser til. 

http://tjekditnet.dk/


Fremtidens hastighed,  
Der er ingen grund til at være nervøs for, om hastigheden på kabel kan følge med behovet for 
almindelige brugere. I vil altid være fremtidssikret med internet via kabel. 
I vores system kan vi øge hastigheden til 160 Mbit/s med de routere vi benytter i dag. Dette vil 
være muligt med mindre investeringer. 
Vi kan på længere sigt øge hastigheden til 400 Mbit/s ved udskiftning af routere, og lidt mere 
investering i vores hovedstation. 
Teknikken muliggør hastigheder op til 1 Gbit/s. Dette kræver en større investering, da vores anlæg 
skal opgraderes til frekvenser over 1 GHz, i dag benytter vil op til 860 MHz.  
 
I bestyrelsen følger vi hele tiden tæt op på behovet for hastighed, og hvad der skal investeres for at 
vi er med. Vi er overbeviste om, at vi i dag har en rigtig god løsning til en rigtig god pris. 
  
Graffiti, samme situation som hvert år, der er igen en masse graffiti på hovedstationen.  
 
Sidst vil jeg omtale, at hvis/når i sælger, så vil det være en fordel for både sælger og køber og os 
(Flimmer), hvis køber vil overtage Jeres TV pakke. 
Sælger sparer 400,- for afbrydelse, køber sparer 1.250,- for indmeldelse, og vi sparer en del 
administration. 
Ellers skal I huske som sælger at opsige medlemsskabet senest d. 10. i måneden inden 
overtagelse. Dette fordi vi ikke kan skifte pakker hos YouSee senere op imod d. 1. i en måned.  
 
Formand, Karsten Helbo Larsen 


