Formandens beretning på Antennelauget Mølletoftens generalforsamling
torsdag den 24. oktober 2019 på Karlslunde Skole.

Generelt
Vinteren nærmer sig og dermed mere tid til at se TV. Vi ser stadig ”gammeldags” flow tv,
men streaming bliver fortsat mere almindeligt.
Foreningens kanaludbud med alle de mest sete kanaler sammen med flotte billeder i HD
kvalitet gør anlægget attraktivt.
Fremtiden for et anlæg som vores bliver stadig mere uvis. Hvor mange medlemmer vi skal
være før økonomien bliver alvorligt påvirket ved jeg ikke, men vi nærmer os den pris som
andre også kan tilbyde.
Kravet om elmåler på hver forstærker hjælper ikke på økonomien.
I henhold til målerbekendtgørelsen af 2013 skal målere være opsat inden 31. december
2020. Hvis ikke, lukker anlægget.
Anlægget har siden etableringen i 1977 kørt med en fast leverance af strøm, hvilket har
fungeret godt.
Bliver forslag 1 vedtaget vil vi kunne køre videre endnu et stykke tid.
Der er fortsat vigtigt med et hurtigt og stabilt Internet. Vi har i år hørt om købere til
ejendomme som springer fra grundet mangel på hurtigt Internet. I vores område har det
været en mangelvare, men vi kan tilbyde Internet fra Phebo-net gennem antennestikket.
Anlægget svinger i hastighed, men til almindeligt brug er internettet tilstrækkeligt. Søger man
300/300 mbit kan vi ikke levere og heller ikke andre steder i byen.

Boxer
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. Se mere
på Boxertv.dk.
Kvaliteten fejler ikke noget.

Medlemmer
Foreningen har 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 i flere år, men det har gået ud over egenkapitalen. En
kontingentforhøjelse er desværre nødvendig.
Det sidste halve år har antallet af medlemmer der forlader foreningen været stigende. Den
store udskiftning i ejerne af ejendommene gør at mange er vant til andre produkter. De
fravælger derfor næsten automatisk vores anlæg.
Jeg kan forestille mig at besværet med at skifte er for stort og uoverskueligt.
Jo færre medlemmer, jo færre til at dele de faste udgifter.

Anlæg og fremtid
I forbindelse med installering af Internettet blev alle 11 forstærkere udskiftet, og Phebonet
overtog ansvaret og udgiften.
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.
Jeg kan dog nævne mindst en kabelfejl i Møllehaven som bevirkede at Internettet var dårligt i
en periode, men også at TV’et var gået i sort for en række medlemmer.

Anlæg og kabler er i generelt god stand, men som med så meget andet skal der stadig
vedligeholdes. Sørg for at egne kabler er skærmede og at stik er af metal, det skærmer for
’støj’ signaler ude fra.
Fra den 30. marts 2020 skifter DR og andre til at sende i T2 standard. Anlægget kan godt
teknisk klare ændringen, men medlemmer med ældre TV kan få problemer.
Fremtiden for coaxkabler er usikker. Fiberkabler findes kun i begrænset omfang i byen. Der
skal derfor graves hvilket er rasende dyrt. Bestyrelsen har fået et forslag fra foreningens
tekniker om fibernet som det kan ses i forslag 2.
Bestyrelsen er også i kontakt med Fibia om at levere fiber til området.
Det hele er stadig nyt og der er stadig tid til at overveje hvad vi skal.
Et salg til YouSee kan også være en mulighed.

Kanaler
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.
Vi er også selvstændige og kan vælge kanaler uden at andre skal bestemme hvad vi skal
vise.
Bestyrelsen vil opfordre de medlemmer der gerne vil have mere sport eller andre kanaler
som anlægget og 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.

Kontingent
Bestyrelsen foreslår en stigning i kontingentet på kr. 500 i 2019/20. Emnet behandles under
budget.
En løsning på stigende kontingent kan være at fjerne nogle af de dyre kanaler og henvise til
Boxertv og til andre udbydere via Internettet.
Jeg er dog bange for at det vil medvirke til at flere medlemmer melder sig ud.

Kommunikation
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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