Formandens beretning på Antennelauget Mølletoftens generalforsamling
onsdag 24. oktober 2018 på Karlslunde Skole
Vinteren nærmer sig og dermed mere tid til at se TV. Vi ser stadig ”gammeldags” flow tv,
altså der hvor nyhederne kommer live og ikke forskudt som med de mange Play muligheder.
Omvendt er det en fortravlet hverdag hvor vi kun når det vigtigste og tv måske bliver noget i
baggrunden.
Foreningens kanaludbud med alle de mest sete kanaler sammen med flotte billeder i HD
kvalitet gør anlægget attraktivt.
Fremtiden for et anlæg som vores er uvis, selvom de næste 2-5 år er nogenlunde
forudsigelige. Hvor mange medlemmer vi skal være før økonomien bliver påvirket ved jeg
ikke. Men der er et stykke endnu.
Valgmuligheder er i høj kurs.
Derfor er det vigtigt med et hurtigt og stabilt internet. I vores område har det været en
mangelvare, men nu kan vi tilbyde Internet fra Phebonet gennem antennestikket.
Foreningens mangeårige tekniker Erik Olsen har installeret og giver mulighed for 10 Mbit til
80 Mbit med 10 Mbit upload. Og det virker. Stabilt og hurtigt.
Kontakt Phebonet eller bestyrelsen for info og tilslutning.
Det var en hård fødsel, men resultatet er bare godt.
Tidligere i aften har Erik Olsen fortalt om nettet og svaret på spørgsmål. Jeg håber alle er
blevet klogere og fået mod på at tilslutte sig.
Jeg vil også gerne reklamere for foreningens tilbud fra Boxer om at kunne vælge enkelte
kanaler uden at skulle have en selvstændig boks og antenne. Der kræves en modtager med
MPEG4 og T2 modtager for at kunne se Boxers HD kanaler og en aftale med Boxer.
Jeg håber I alle nyder de flotte billeder.
Mangler du en eller flere kanaler, vil en moderne modtager selv fortælle om ændringer, ellers
vil en kanalsøgning klare problemet.
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.
En væsentlig forbedring af økonomien er at udgiften til forstærkere ikke er vores mere.
I forbindelse med installering af internet blev alle 11 forstærkere udskiftet og Phebonet
overtog ansvaret. Normalt går 3 forstærkere ned om året.
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 201/19. 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 udfaset her i juli 2018.
Bestyrelsen vil opfordre de medlemmer der gerne vil have mere sport eller andre kanaler
som Boxer ikke kan levere, 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. Det vil give 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.
Det der generer anlægget mest, er alle de signaler der kommer udefra. Offentlige alarm net
og mobilsignaler ligger i samme bånd som tv signaler.
Sørg for at egne kabler er skærmede og at stik er af metal.
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.
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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