Generalforsamling Nørre Alslev Net 22. 3. 2018
Beretning:
Velkommen til den årlige generalforsamling. Som jeg indledet mødet
sidste år kan jeg igen konstaterer, at vi har haft en tilbagegang i
medlemstal. Vi er i dag 652 medlemmer, hvilket kan undre, når man kan
sammenligene priserne med de øvrige udbydere af tv- signaler og
internet. Men vi er jo under et stadigt pres, når konkurrenterne kommer
med det en 3 måneders tilbud efter det andet. Vi har da også talt med
Stofa om de ikke skulle hoppe med på vognen og komme med lignende
tilbud. I første omgang har man forhøjet den gratis internetforbindelse til
4 mb, hvilket kan glæde de, der kun bruger nettet til bank og sende og
modtage mail.
Pakkepriserne i år er195 kr. for pakke 1, og pakke 2 koster 390 kr. mens
pakke 3 er landet på 560 kr. Disse priser har vi forhandlet os frem til på
trods af at Stofas officielle priser er noget højere. Lille pakke koster ifølge
Stofas hjemmeside 239 kr. Mellempakken har jo fået tv 3+ tilført, det har
selvfølgelig haft betydning for prisen.
Dette er, som det ser ud lige nu, men vi har jo opsagt kontrakten med
Stofa, for af have mulighed for at forhandle en ny og bedre kontrakt
hjem. Vi havde et møde med Stofa i februar, hvor vi fremlage vores
ønsker for en fremtidig kontrakt.
Her fik et tilbud på fremtidssikring med en opgradering til doksis 3,1 mm.
Samt at der vil blive udskiftet nogle kabler i nettet de steder, hvor signalet
ikke var optimalt. Stofa vil i samarbejde med os gå ind i større synlighed
og annoncering for at få nye medlemmer og andre til at komme tilbage til
foreningen. Stofa vil slå på konkurrencedygtighed og kvalitet, derved
håber man på flere vælger eller genvælger Stofa som udbyder. Vi
drøftede også en eventuel nedlæggelse af vores gamle antennemast.
Men det afhænger af den udvikling, der vil komme i fremtiden omkring
signaloverføring. Vil det være luftbåret eller i fiber.

Hvad betyder så doksis 3,1? Det vil betyde at Stofa skal ind i samtlige
bokse og forny og udbedre, hvilket vil betyde, at vi kan få bedre signal og
højere hastigheder på internettet.
Vi har naturligvis også talt med You See for at høre, hvad de kunne
tilbyde. Det var stort set det samme som Stofa, og prismæssigt var det
ikke nogen fordel at skifte over bl.a. fordi alle skulle have nye bokse og
når vi kender, de problemer, der var i Nyråd, da de skiftede, så taler alt
for, at vi fortsætter samarbejdet med Stofa.
Hvordan er året så gået rent driftsmæssigt. Der har i år ikke været de
store problemer, som bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på. Der var
på et tidspunkt hvor hele nettet var ned. Der skyldtes en overgravning
oppe på Sydsjælland. Stofa kunne ikke klantres for overgravningen, som
ramte hele Lolland-Falster. Men det er som sagt ikke nemt at reagere, når
man ikke har kendskab til tingene. Jeg blev gjort opmærksom på facebook
at radio Sydhavsøerne var væk. Jeg tog staks kontakt til vores
Stofakontakt, Carsten, som også er til stede her i dag. Han kunne meddele
mig at vores FM sender var defekt, hvilket vil blive repareret snarest.
I den forbindelse kan jeg for øvrigt sige, at pt har vi ingen planer om at
nedlægge FM signalet, som You See har gjort. Men vi kan intet gøre, hvis
kommandoen kommer fra højere sted på grund af, at der skal skabes
mere plads på båndet.
Man skal være opmærksom på, at hvis ikke Stofa reagere på jeres
henvendelse vedr. fejl, så er det vigtigt, at bestyrelsen får besked om
dette, så vi kan agere på det og kontakte Stofa.
Der har været en del snak om fiber kontra kobber kabler. Med en
opgradering af vores net vil man kunne modtage lige så gode signaler
med kobber, som man kan med fiber. Vores net vil over tid komme op på
at kunne levere op til 1000mb. Fibia presser meget på her i byen, men
man skal være opmærksom på, at når kampagnetiden er ovre, så er deres
priser højere end hvad Stofa tilbyder.

Lille pakke koster 249 kr. pr. måned og deres mellempakke 449 kr.
Desuden har de en bindingsperiode, så det kan da godt være, at
afhoppere kommer tilbage til os, og det er de da meget velkomne til.
Hvis man har specielle spørgsmål er Carsten til rådighed for disse efter
mødet.
Til slut vil jeg sige bestyrelsen tak for godt samarbejde i det forgangne år.
Pbv
Jørgen Fogtmann

