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Måden hvorpå danskerne ser tv og får nyhederne serveret på, ændrer sig stadig 
markant, selv om hastigheden med at tage de nye medier til sig er faldet. Den ”gamle” 
måde at blive underholdt på er stadig den mest brugte. 
Foreningens kanaludbud med alle de mest sete kanaler sammen med flotte billeder i HD 
kvalitet gør anlægget attraktivt. 
 
Foreningen har investeret i modtagere som kan hente Boxertv´s kanaler ned i anlægget, 
således at de enkelte medlemmer kan vælge enkelte kanaler uden at skulle have en 
selvstændig boks og antenne. 
Mange kanaler fra Boxer kræver den nyeste tuner med MPEG4 og T2 modtager for at 
kunne se HD kanaler. 
Der har været en del opdateringer fra foreningens leverandører Canal Digital, Viasat og 
Boxer.  
Der er blevet omlagt kanaler i stort omfang, hvilket resulterer i en kanalsøgning eller 
hvis medlemmet har en ny modtager der selv fortæller om ændringer, at sige OK til 
ændringerne. 
Årsagen til omlægningerne er at få mere plads til flere kanaler. Det har givet foreningen 
en masse HD kanaler og flere i full-HD uden merbetaling, 
 
Tekst-TV er ved at blive udfaset af flere tv stationer. Tekst-tv er for dyrt at vedligeholde. 
TV guider er på vej frem. Foreningen har lidt tekniske problemer med nogle kanaler der 
mangler data, men tekniker er på sagen. 
 
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. 
Især sport er et stort ønske, men her er rettighederne så dyre at foreningen ikke kan 
følge med. Boxer har flere sportskanaler som ikke findes i anlægget. Husk at HD kanaler 
fra Boxer kræver en tuner med mpeg4 og T2.  
I sidste regnskabsår har 3 medlemmer forladt os. 
 
Bestyrelsen mener at antenneforeningens udbud af kanaler kontra pris gør, at vi stadig 
kan være konkurrencedygtige, samt at der ikke skal bruges nogen boks foran modtager. 
Alle indtægter bruges på at vedligeholde anlægget . Der er ingen udbytte til et 
moderselskab. Vi er også selvstændige og kan vælge kanaler uden at andre skal 
bestemme hvad vi skal vise. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2016/17. Prisstigningerne tages af foreningens 
formue. 
Foreningen har været forskånet for store tekniske problemer og har ikke investeret i nye 
programmer, men opgraderet eksisterende kanaler til digital og i HD kvalitet. Analoge 
kanaler er ved at blive udfaset. 
   
Bestyrelsen vil opfordre de medlemmer der gerne vil have mere sport eller andre kanaler 
til at søge på internettet. TV2 play og Eurosport play, Viaplay og netflix m.fl. er 
muligheder som de enkelte medlemmer har for at hente et bredt udvalg af ekstra film, 
nyheds og sports programmer.  
Alle disse giver mulighed for at kunne se diverse kanaler og film mod ekstrabetaling. 
 
Kort vil jeg også lige informere om standen på vores anlæg.  
Anlæg og kabler er i rigtig god stand, men som med så meget andet skal der stadig 
vedligeholdes.  



Foreningen har heldigvis ikke haft kabelbrud eller andre tekniske problemer i vinter og 
hen over sommeren. En mild vinter hjalp. 2 forstærkere er udskiftet i skabene rundt om 
i foreningen. Der er 11 forstærkere i alt. 
En gammel kabelskade på et hovedkabel til Møllehaven gav sort skærm i begyndelsen af 
oktober. Vi mener TDC har skadet kablet da de satte det nye skab op på Møllevej. 
Skaden er anmeldt til forsikringen. Sådan en skade koster omkring 30-35.000 kroner. 
 
Som altid er bestyrelsen meget afhængig af medlemmernes tilbagemeldinger. 
Er der medlemmer der oplever kortvarige frysninger, udfald eller andre forstyrrelser, vil 
bestyrelsen meget gerne have det at vide hurtigst muligt. Husk at eget anlæg skal være 
godt skærmet med gode kabler, stik og fordelere. Vejledning findes på hjemmesiden. 
 
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.  
 
Du kan også bruge hjemmesiden til at skrive til bestyrelsen. Kontaktoplysninger står 
også på siden. 
 
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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