Antenneforeningen FUGLESØEN
Generalforsamling 22. april 2013
Beretning for året 2012.
1. Foreningens ledelse:
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig uændret med Formand:
John Skovgaard, Næstformand Kjeld Vinter, Kasserer: Kurt Trapp, Sekretær: Johan
Precht og Teknisk Tilsyn: Niels Nielsen.
Vi har deltaget i FDA-messe/landsmøde. Her er reklamestande fra mange programudbydere bl. a. også YouSee. Der er også foredrag om nyt indenfor fællesantenneanlæg.
YouSee fik deres sædvanlige skældud over, at de agerer som om at foreningen ikke
eksisterer og ejer anlægget. Men det er vist kun et problem for bestyrelsen, vi har indtryk
af, at medlemmerne er glade og tilfredse. YouSee arrangerer med mellemrum en lignende
messe i Bellacenteret, og igen i år blev vi repræsenteret af Niels og Åse.
2. Medlemsstatus:
Antallet af medlemmer er nu 90 , ud af 113 mulige, dvs et fald på 2. Det tyder dog på pæn
tilfredshed med tilbudene fra YouSee, måske fordi der stadig er et antal analoge kanaler,
som kan ses på ældre fjernsyn. YouSee har jo også digitale tilbud, som omfatter det
sædvanlige store indhold i tv-pakkerne plus frit valg af et antal kanaler, samt start forfra og
tv-arkiv. I år har man lukket for MPEG-2 kanaler, som også sendes i MPEG-4. Derved er
de første digitale apparater blevet forældede, men det har været ventet længe, og
bestyrelsen har ikke hørt klager over det. Internet og telefoni fungerer fortsat fint til
konkurrencedygtige priser.
3. Abonnement:
Årets prisstigning har været på 10 kr/måned på grundpakken og 25 kr/måned på mellemog fuldpakken, således at fuldpakke nu koster 4671 kr/år, mellempakken koster 3514 kr/år
og grundpakken koster 1470 kr/år. YouSee har oplyst, at fra 1. juli 13 bliver det muligt frit
at vælge ekstrakanaler enkeltvis, i stedet for minimum 4 kanaler som hidtil. Hertil kræves
kun grundpakken. Det vil jeg opfordre alle til at se nærmere på, som protest mod de stadig
stigende pakkepriser. Der kommer løbende nye tilbud fra YouSee, f eks YouBio, Internet
og nu også mobiltelefoni med rabat til medlemmerne. Det kommer der mere om på vores
hjemmeside www.antfugl.dk.
4. Kanaludbud:
Der har som sædvanlig været ændringer i pakkernes indhold og programmernes
frekvenser. Det er selvfølgelig til gene for medlemmerne, men de fleste har fundet hjælp,
når der var brug for det. Man kan også få hjælp hos bestyrelsen.
5.Kontingent:
Kontingentet på 125 kr/år blev opkrævet uden de store problemer. Kontingentet er
nødvendigt, da foreningen selv skal betale for forsikring på antenneanlægget. Vi har inden
for det sidste år fået udskiftet at par af vore kasser, som var gennemtæret. Det går under
almindelig vedligeholdelse, som foretages af YouSee.
6. Afslutning:
Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år, og en særlig tak til
Kjeld Vinter for den tid, han har været i bestyrelsen.

