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Årsberetning 2017 – 2018 
 

 
TV 
TV har i det forløbne år fungeret rigtig godt og stabilt. 
Der har kun være meget få afbrydelser, de fleste små afbrydelser pga. service i vores netværk. 
Ellers er problemer med TV signalet typisk i medlemmers eget anlæg, dvs. enten stikledningen fra 
standeren, eller i egen husinstallation. I skal ikke afholde Jer fra at kontakte os alligevel, da vi 
gerne sender vores servicemand ud for at konstatere hvor der kan være signalproblemer, og så 
kan vi få repareret hvis der er noget med Flimmers anlæg, og I kan få vished for, om Jeres anlæg 
er OK, og også eventuelt et overslag/tilbud på at reparere i Jeres anlæg. Flimmer betaler for et 
besøg af servicemanden for denne undersøgelse.  
 
Som noget nyt, har youSee opdateret bland selv løsningen, så man også kan blande streaming 
tjenester med. Streaming tjenester er dog dyrere end TV kanaler, så man skal ”veksle” flere TV 
kanaler til en streaming tjeneste, mellem 3 og 6 TV kanaler pr. streaming. 
Man kan benytte bland selv med en TV boks (30 kr. pr. md.), med et kort og kortlæser 
(engangsindkøb), eller med YouSee appen (gratis). 
Se mere information på vores hjemmesider og vores facebook. 
 
I øvrigt kan det anbefales at oprette en youSee konto (gratis for Flimmer medlemmer), når I har 
gjort dette, kan I downloade youSee appen, og se TV på PC, mobil og tablet, I kan der se Jeres TV 
pakke (undtagen TV2), og I kan benytte TV arkiv og andre funktioner.  
 
Fordeling i TV pakkerne (vores egen lille statistik): 
 2014 2015 2016 2017 
Kun internet    5 12  
Passiv  26   22       25 25 
Lille  75  92  90 98  
Mellem 130 121  120 111  
Stor 132 132 126 120  
 
FM radio 
Fungerer fortsat uden der har været problemer. 
 
Internet 
Internettet fungerer også meget stabilt, vi har kun haft få afbrydelser, som har været pga. planlagt 
opgradering og service af anlægget. 
Vi har i dag 211 medlemmer, tilsluttet vores internet, en lille øgning fra sidste år. 
Vi, bestyrelsen mener fortsat, at tilslutning til internet burde være endnu højere, da vi jo har en 
meget favorabel pris 150 (190 hvis man ikke har en TV pakke) kroner om måneden for 100 Mbit 



download og 30 Mbit upload, hvilket må siges at være en mere favorabel pris end nogen anden 
udbyder på markedet (udover deres slagtilbud). 
 
 
Internet kapacitet 
Den planlagte opgradering af internetsystemet i hovedstationen (CMTS) blev udført succesfuldt, 
dog med mindre forstyrrelser, som det tog nogle måneder at få løst helt.  
Systemet er nu helt stabilt, og der er nu meget mere kapacitet, som kan øges yderligere 
efterhånden som der bliver behov. 
Desuden er anlægget i hovedstationen nu også opgraderet til de nyeste standarder, som betyder, 
at vi kan udnytte højere frekvenser, og dermed har vi endnu mere kapacitet. Vi er begyndt at 
opgradere alle forstærkere og fordelere i alle led fra hovedstationen til alle standere, dette regner vi 
med at afslutte i løbet af 3 år, og det kan gøres indenfor rammerne af det foreslåede budget. 
 
Internet hastighed 
Som jeg også nævnte sidste år, så er der 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. 
 
Jeg vil også gentage, at vi jo i bestyrelsen konstant følger 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, og at vi over de kommende år forbliver med helt i front teknologisk.  
 
Graffiti 
I år fik vi fjernet graffitien, som jo ikke var blevet fjernet i nogle år. Kort tid efter var der nyt graffiti, 
dog ikke over det hele. 
 
Kvalitet. Gentagelse af sidste års punkt (det kan ikke siges for tit) 
Antenneanlægget: 
Endnu en gang vil jeg gentage, at det er bare vigtigt, at I har et godt anlæg inde i Jeres boliger. 
Jeres anlæg skal have gode skærmede kabler, forbindelser, fordeler, stikdåser, stik. Hvis I har 
brug for forstærkning af signalet i jeres eget anlæg, er det vigtigt at I anskaffer en forstærker af god 
kvalitet. 
Vi oplever fortsat, at der er medlemmer, der har problemer med kvaliteten, og det viser sig næsten 
hver gang, at problemerne er i eget anlæg. Som jeg nævnte tidligere, så ser vi gerne, at I 
henvender Jer til os, hvis der er problemer, så vi kan få en afklaring af hvor problemet er. 
Læs mere på vores hjemmeside, ”Sådan sikrer du dig optimale kabel tv forbindelser”. 
 
Trådløs: 
Ved placering af routeren, når den også skal fungere trådløst, så tænk på følgende: 

- Lad være med at gemme den. Alle forhindringer tager signalstyrke. 
- Placer den, så godt I kan i forhold til andre trådløse signaler, disse generer hinanden. 

Dette kan være, strømforsyninger, babyalarmer, micro-ovn, mobiltelefoner, smart-TV, 
extendere, hot-spot, trådløse fjernbetjeninger, osv. 

- Placer den med front i den retning der skal have bedst signal. 
- Placer den, så der er kortest mulig afstand til det sted hvor du skal bruge det. 
- Tjek om din router kører på samme kanal som naboens, evt. kontakt os i Flimmer. 

For en bedre stabilitet af den trådløse forbindelse kan blive nødvendigt at opsætte et ekstra 
trådløst accespunkt, vi er ved at afprøve en model, som vil kunne købes for ca. 600 kr.  
Vi undersøger også en MESH løsning, som vil kunne købes for ca. 900 kr (for to punkter). MESH 
er en løsning med flere punkter, som arbejder sammen trådløst og som har samme navn og kode.  
 
 



Sikkerhedspakke: 
Som noget nyt, vil vi kikke på, om vi kan arrangere en aftale med et firma om en god og billig 
virusbeskyttelse. Mere om dette senere. 
 
Kommunikation 
Vi stræber hele tiden på at kommunikere bedre og hurtigere ved vigtige informationer til vores 
medlemmer, vi benytter primært vores hjemmesider www.flimmertv.dk og www.flimmernet.dk, 
samt vores Facebook profil www.facebook.com/flimmernet husk at ”like” for at få vores 
opdateringer. 
Hvis I har brug for at kontakte os, så ser vi gerne, at I skriver til os på info@flimmertv.dk, laver 
opslag på vores facebook gruppe (ikke alle andre grupper, som vi jo ikke følger), eller lægger en 
besked på vores vagttelefon. 
Bemærk, at alle i bestyrelsen har almindeligt arbejde ved siden af, så vi reagerer typisk efter 
arbejdstid.  
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