Formandens beretning til Antennelauget Mølletoftens ordinære
generalforsamling onsdag 28. oktober 2020 i Karlslundehuset.
På grund af corona blev generalforsamlingen ikke afholdt.

Generelt
Fremtiden for et anlæg som vores er ved sin afslutning. Vi har siden sidst
besluttet at afvikle vores anlæg til fordel for at indføre fiber i området.
Dette giver mulighed for flow tv samt et stabilt Internet, som kan bære
streaming og meget andet.
De nuværende tilbud, som vi har kunne levere gennem vores coax kabler,
ophører fra udgangen af november 2020.
Der har været og er stadig stor opbakning til denne omlægning fra
medlemmerne i foreningen.

Medlemmer
Foreningen har også mistet medlemmer, netop fordi der er for mange kanaler
de ikke ser. Priserne går desværre kun en vej, og det er op.
Vi har holdt det samme kontingent de sidste 5 år, men det har gået lidt ud over
egenkapitalen, selvom vi stadig er ret godt polstret.

Fiber
Det blev så i år at vi overgår til fiber, hvilket er en rigtig god beslutning.
Det var Fibia, som fik opgaven med at installere fiber til de lidt over 100
husstande, som har valgt enten TV, Internet eller begge tilbud.
Fibia kom lidt sent i gang med at grave. Det var tæt på at blive lidt for
spændende, men i gang kom de efter lidt skubben og masen.
Der ser ud til at de holder deres løfte med at få installeret samtlige husstande
inden 1. november.

Anlæg
Vi har kun haft få fejl i løbet af det forgangne år.
Foreningen har været forskånet for store tekniske problemer og har ikke
investeret i nye programmer.
Det gav lidt support aktivitet, da DR gik over til DVB-T2. En del apparater måtte
skiftes.
Anlæg og kabler er i generelt god stand, men som med så meget andet skal der
stadig vedligeholdes.
Bestyrelsen sigter mod at have afsluttet økonomi og fjernet udstyr i løbet af
andet kvartal 2021. Der vil være udgifter til nedrivning, men der skulle være
penge i kassen til dette.

Kanaler
Bestyrelsen mener at antenneforeningens udbud af kanaler kontra pris gør at vi
stadig kan konkurrere, men udviklingen er gået til mere streaming og et godt
Internet er fremtiden.
Der har ikke været noget ønske om at ændre på udbuddet, da vi lukker for
signalet ultimo november.

Kontingent
Dette ophører nu, og de resterende udgifter bliver dækket via
kassebeholdningen.
Betaling for september, oktober og november betales af formuen.

Kommunikation
Som altid er bestyrelsen meget afhængig af medlemmernes tilbagemeldinger.
Går det helt galt, kommer vores tekniker mod et mindre gebyr ud og måler og
eventuelt reparerer. Alle fejl efter stander ved vej er medlemmets egne.
Foreningen har en hjemmeside www.moelletoften.dk, hvor referater, vedtægter
og andre oplysninger der kan interessere bliver gjort tilgængelige. Denne
beretning vil kun komme på hjemmesiden, mens referatet af
generalforsamlingen vil blive omdelt til alle medlemmer.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og jeg vil også
takke medlemmerne for deres tilbagemeldinger i årets løb.
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