Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm
Mandag d. 9/5 2016, Vejle bibliotek
Stemmeberettigede: 27 personer inklusiv bestyrelsen.
Start: 19.00 Slut: 20.05
1. Valg af dirigent: Kaj Rodding blev valgt.
2. Formandens beretning: Der blev, blandt andet, spurgt om man kunne sætte
noget på Højen Tårnet, som kunne gøre at medlemmerne ikke blev generet af
4G signalet? Svar: Nej, det kan man ikke. Det bliver kun værre, og derfor skal
man sørge for at ens installationer i huset er HFtætte. Efter andre spørgsmål
vedrørende pixelering, som også skyldes 4G signalet, blev beretningen
godkendt.
3. Regnskab og budget ved kasserer: Regnskabet blev godkendt med enkelte
opklarende spørgsmål. Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Valg af sekretær og bestyrelsessuppleant: Per Mortensen blev valgt som
sekretær, og Christian Schultz blev valgt som bestyrelsessuppleant..
5. Valg af 3 program udvalgsmedlemmer: Svend Aage Kjær, Johannes
Nørreskov Madsen og Jane Schimmel, blev valgt.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant: Svend Erik Kristensen og Kaj Rodding
blev valgt som revisorer og Kurt Kristensen blev valgt som revisorsuppleant.
7. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslag blev valgt. Lille pakke: 1100,
og stor pakke: 3600,
8. Eventuelle forslag: ingen indkommet.
9. Vejledende afstemning vedrørende programudbud: Stemmesedlerne blev
uddelt og indsamlet.
Bestyrelsen uddelte, som et forsøg et spørgeskema til det videre
udviklingsarbejde i antennelauget, og disse blev bagefter indsamlet igen.
10. Eventuelt: Hvad er forskellen på TrioNet og DKTV? DKTV servicerer
anlægget og TrioNet leverer signaler og internet.
Ref: Per, 10/5 2016

1 af 5

Formandens beretning 2015  2016
Så gik der endnu et år.
Igen et spændende  og til tider travlt år.
Et år hvor YouSee overtog vores mangeårige servicepartner GodTone, og vi
dermed fik Dansk Kabel Tv som servicepartner i stedet.
Det kom som lidt af en overraskelse for os da vi modtog meldingen omkring
denne overtagelse.
Heldigvis er vi kommet godt igennem overdragelsen og Dansk Kabel TV yder nu
den samme service på de samme vilkår som vi har fået tidligere.
Ikke mindst fordi flere af de tidligere GodTone medarbejdere er kommet med
over til Dansk Kabel TV.
Det er jo altid godt med folk der kender vores anlæg i forvejen.
Meldingen fra dem er, at de selvfølgelig modtager fejlmeldinger fra vores
medlemmer. Men absolut ikke flere end i andre foreninger. Snarer tværtimod.
Dette er en indikation på at vores anlæg langt størstedelen af tiden kører godt og
stabilt.
Heldigvis.
De mange fejlmeldinger viser sig tit at være fejl i de interne installationer i huset,
eller i kablet i jorden fra anlæggets stander ved vejen og ind i huset.
Her kan vi kun endnu engang KRAFTIGT opfordre til at få skiftet sit gamle grå
kabel ud, hvis man har sådan et, til et HFtæt kabel.
Dette giver ikke kun langt bedre kvalitet og stabilitet hos jer selv, men kan også
hjælpe jeres naboer, da I så ikke længere sender støj den anden vej ud på
anlægget.
Forstyrrelser pga HFstøj, som f.eks. pixelering og /eller kortvarige afbrydelser af
tvsignalet, er ikke noget der forsvinder af sig selv, og vil kun blive værre med
tiden hvis man ikke gør noget for at forhindre det.
Desværre er vores område meget udsat for dette pga. Højen tårnet, hvor der bla.
er mobilantenner til 4G signalet.
Der kan findes meget mere information omkring HFstøj og hvad der kan gøres
for at afhjælpe dette på vores hjemmeside.
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Samme melding får vi fra TrioNet, som jo er vores udbyder af TV, internet samt
fastnet telefoni.
De modtager ikke ret mange fejlmeldinger fra vores medlemmer.
Så alt i alt kan vi været godt tilfreds med anlæggets tilstand, som jo selvfølgelig
bliver løbende vedligeholdt.
Men en opfordring skal lyde på at kontakte Dansk Kabel TV direkte, hvis I
oplever problemer med jeres signal.
Kontakt oplysninger står på vores hjemmesiden pedersholm.dk
Føromtalte TrioNet er i årets løb blevet en del af Stofa gruppen.
Dette kommer dog ikke til at påvirke jer som medlemmer.
TrioNet vil stadig køre videre som en selvstændig afdeling, der kan tilbyde TV
programmer til foreninger, så vi har mulighed for selv at sammensætte vores
programpakker.
Som lovet sidste år på generalforsamlingen, har året også budt på højere
internet hastigheder samt mulighed for TilvalgsTV.
De højere internethastigheder blev indkørt omkring juletid og har siden været en
del af den ydelse, I af jer der har internet hos TrioNet, modtager.
De højere hastigheder blev vel at mærke indført, uden en prisforøgelse til jer.
I kan evt. logge ind på jeres selvbetjeningsside hos TrioNet og se hvilken
hastighed I nu er oppe på.
Dette afhænger af hvilken hastighed I havde før forøgelsen.
“Tilvalgs TV” er også som lovet, blevet en realitet.
TrioNet kan lige i øjeblikket tilbyde godt 50 kanaler som “Tilvalgs tv”.
Altså godt 50 kanaler man kan tilkøbe enkeltvis, oveni i sin eksisterende TV
pakke. Dette gælder for både grundpakken og den store pakke.
Vi ved godt at udvalget kunne være større. Men desværre er TrioNet her
underlagt meget strenge krav fra kanaludbyderne, der kræver et helt specielt
grundlag med bestemte kanaler i foreningens grundpakke, for at kunne udbyde
det helt store udvalg som “Tilvalgs TV”.
Men vi kan dog stadig se at flere af vores medlemmer, har taget godt imod
denne ekstra mulighed.
Der kan også findes mere information omkring dette på vores hjemmeside.
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Vi vil også igen opfordre til at så mange af jer som muligt benytter jer af at
besøge hjemmesiden med jævne mellemrum.
Her forsøger vi stadig at komme med så meget information som muligt omkring
hvad vi arbejder med, driftstatus, møder, teknisk information, hjælp, lokal vejret
osv osv.
Vi har som nævnt sidste år, gjort det muligt at tilmelde sig vores nyhedsmail, hvor
vi kan udsende vigtige nyheder direkte til jeres mailboks.
Det har ca. 50 af jer lige nu benyttet jer af, men der er plads til mange flere.
Ligeledes har vi en driftstatus side, hvor vi informerer om generelle problemer
med anlægget eller signalet.
Denne er desuden lavet som et Twitter feed, som det hedder, man kan tilmelde
sig hvis man i forvejen bruger denne tjeneste.
F.eks. kunne man under det store nedbrud d. 28 februar, løbende følge med i
udviklingen af fejlen og fejlrettelsen.
Bestyrelsen modtog i forbindelse med dette nedbrud rigtig mange opkald fra
medlemmerne.
Vi vil som altid gerne hjælpe, men vi ved også at nogle af jer måske har ringet
forgæves, da vores telefon næsten konstant var optaget.
Så en opfordring skal lyde til at holde øje med driftstatussiden på vores
hjemmeside, hvis jeres signal er væk.
Er det et generelt problem i anlægget, forsøger vi at informerer så hurtigt og så
meget som muligt af denne vej.
Står der ikke noget på hjemmesiden, skal det fejlmeldes til Dansk Kabel TV, som
derefter vil tage sig af det.
Vi ved godt, at hvis man ikke har internet, så hjælper dette ikke.
Men vi har desværre ikke andre veje vi kan informere jer på.
Har I forslag til forbedringer til hjemmesiden, så skriv som altid gerne en mail til
mig.
Min mailadresse finder I, i venstre side af hjemmesiden.
Jeg kan som ekstra info fortælle, at nedbruddet d. 28 februar, skyldes en brand i
et strømforsyningsskab, i et knudepunkt nede omkring Kolding.
Vores anlæg fejlede intet, men da vi ikke fik noget signal ind, kunne vi heller ikke
sende noget ud til jer.
Der var mange folk på sagen, og det blev løst absolut hurtigst muligt.
Men et sådan nedbrud er selvfølgelig aldrig rart og kommer aldrig belejligt for
nogen.
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Til sidst.
Generelt er feedback stadig altid velkommen. Positiv som negativ.
Dette giver os mulighed for at handle på bedst mulig måde på foreningens
medlemmers vegne.
Jeg vil her igen gerne minde om, at foreningens bestyrelse arbejder 100% på
frivillig basis.
Vi bruger vores fritid på at holde foreningen kørende ved siden af vore normale
jobs og aktiviteter.
Så hav venligst også i fremtiden lidt tålmodighed, hvis vi ikke svarer på jeres
mails indenfor normal arbejdstid.
Til sidst en tak til både jer medlemmer, Dansk Kabel TV, TrioNet og resten af
bestyrelsen for året der er gået.
Torben U. Petersen
Formand
Antennelauget Pedersholm
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