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Endnu engang velkommen til generalforsamlingen. I år har vi igen været ude i store
forandringer. I efteråret gik vi over til en ny internetudbyder. Vi har nu Canal Digital
til at levere alle vores tilbud. Jeg vil her lige ridse lidt historik op og samtidig fortælle,
hvor vi er lige nu mht. internet.
I september skulle A+ afløses af Canal Digital. Det var i sig selv ikke noget problem,
så jeg tog op til antennehuset for at se, hvad der foregik, idet signalet var
forsvundet. Det viste sig nu at A+ havde set forkert og pillede parabolen ned en
måned før aftalt. Montøren måtte derefter atter en tur op i masten og montere
parabolen på ny. Så virkede det igen, men der var en mand, der havde røde øre og
måtte give kage, da han vendte tilbage til A+.
Efterfølgende har vi da fået gang i internettet. Men det har heller ikke været
gnidningsløst. Vi troede jo, at nu var alt i skønneste orden, men nej. Flere steder fik
medlemmer ikke signal, andre steder var det galt med de hastigheder, som man
havde bestilt. Vi var også ramt af de skader, som SEAS-NVE enten havde forårsaget
eller skader, som fortsatte på grund af fortsat gravning i forbindelse med deres
nedlæggelse af fiber. Den vinter, vi lige har haft har jo heller ikke gjort det lettere. Vi
kunne ikke komme i jorden og rette de fejl, der måtte være, hvilket naturligvis var til
stor ærgrelse for de berørte. Vi kunne så glæde os over, at SEAS-NVE heller ikke
kunne komme i jorden, så fik vi da ikke ødelagt nogen kabler i den periode.
Når man ser på de rapporter, som Relacom afleverer hver måned, så har tingene
forbedret sig væsentligt, der er ikke mange rettelser i øjeblikket. Canal Digitals
prispolitik ændrede sig jo også i det forløb , vi har været i. De priser, som man havde
annonceret holdt ikke, og det tilbud med gratis internet forsvandt. Det har imidlertid
ændret sig, så her efter nytår kan man atter tilbyde internet til 0 kr. dog med laveste
hastighed. Forenede Danske Antenneforeninger har oprettet en erfa-gruppe for de
foreninger, der modtager signal fra Canal Digital. Her bruger man sin indflydelse til
at påvirke CD, så det er til gavn for forbrugerne.
Det sidste nye inden for internet i Nørre Alslev er, at vi har fået vores net opgraderet
til doxis 3, hvilket betyder, at vi kan tilbyde samme hastigheder, som de øvrige

udbydere med fiber. Canal Digital tilbyder nu en 50 mbt løsning. Nu er det jo ikke
det, de fleste har brug for, men generelt er hastighederne øget, så nettet er blevet
hurtigere. I forbindelse med overgang til doxis 3, var vi så heldige, at det udstyr, vi
har vores antennehus, havde den cmts, som skulle bruges, hvilket betød, at vi fik
opgraderet nettet uden udgift for foreningen.
Analogt eller digitalt. Alt vil formentlig blive udsendt digitalt og endnu i nogle år
analogt. Vi kan jo i foreningen afgøre , hvor længe vi vil blive ved med det. I dag kan
man selv omsætte analogt til digitalt ved hjælp af en boks eller investere i et
fladskærms-tv, som jo nu kan fås til 2-3 tusinde kr. for et 32 ”.
I Nyråd har man indgået en aftale med CD om gratis kontrolmåling af Tv-signal og
bredbånd . En sådan aftale kunne jeg også godt tænke mig at få her i Nørre Alslev, så
kan det enkelte medlem få konstateret, om det er fra os signalet ikke er godt nok,
eller problemet er inden for egne rækker. Viser det sig så, at problemet er internt,
vil teknikeren tilbyde udbedring til aftalt pris. En sådan måling, tror jeg, vil fjerne
utilfredshed hos nogle medlemmer.
Hvad venter så forude? Som alle har kunnet læse, så er Canal Digitals kabelafdeling
sat til salg, og Stofa har budt på den. Konkurrence styrelsen kigger på det i øjeblikket
, og vi venter svar på, om de godkender salget. Vi forventer jo så selvfølgelig, at
vores aftaler og de priser, vi har aftalt med Canal Digital holder. Hvis ikke det
holder, må vi jo tage vores aftale op til revision. Her skal jeg ikke undlade at nævne,
at man I FDA arbejder med at etablere en fiberring sammen med Global Connect.
Denne ring er tænkt at skulle dække hele Danmark. De forskellige udbydere lægger
så deres tilbud ud på ringen, og antenneforeningerne kan så tappe fra denne. Prisen
på dette er ikke klar endnu, men en ting er sikker, det bliver billigere for
medlemmerne for ellers har ringen ingen berettigelse.
En anden sag, der venter, er Tv 2 bliver betalingskanal. Hvordan skal vi forholde os til
det? Den kommer til at koste 12 kr. pr. måned + det løse. Vi har ikke
betalingskanaler i vores grundpakke, skal vi fortsætte med det og lægge Tv 2 i Famili
pakkerne? Grundpakken vi ca. stige med mindst 180 kr. årligt.
Vi bliver jo bombarderet med tilbud fra fiberudbyderene. Det er naturligvis svært at
hamle op med de priser, som fx Waoo tilbyder 149 kr. for en fiber på 15/15 mbit.
Det er priser, som kun kan tilbydes, fordi man har alle vores el-penge i ryggen.
Priserne holder ikke, man skal læse det, der står med småt. Efter 6 måneder sker der
en kraftig stigning på prisen.

Når jeg er sammen med andre antenneforeninger, det være sig både her og i
Jylland, så fortæller de samstemmende, at mange kommer tilbage igen. Det vil jeg
da også sige her. Hvis man skulle lade sig lokke over til en konkurrent, så er man da
velkommen tilbage, når man har fundet ud af, at det var for dyrt.
Hvad SEAS-NVE angår, så har vi faktisk kontakt til dem. Jeg tog op til
hovedkvarteret i Svinninge og fik en lang snak om fortiden, som direktøren
syntes, vi skulle glemme og se positivt fremad. Det kunne jeg godt forstå, han
syntes, for den fremgangsmåde, de lagde for dagen, da de startede
introduktionen af Waoo i Nørre Alslev, var ikke foruden al kritik.

Vi talte om et muligt samarbejde, men vi er ikke nået til noget konkret.
Til slut vil jeg lige sige lidt om tilslutningspligt. Vi ved jo alle hvordan det hænger
sammen. De, der bor i de nyere udstykninger har tilslutningspligt. Nu har man så et
forslag på bedding i folketinget, som ophæver tilslutningspligten, men fastholder, at
man ikke sådan bare lige kan melde sig ud og eventuelt lade de øvrige medlemmer i
stikken m.h.t. en gældsbyrde. Vi kan derfor forvente en overgangsordning, og hvad
nye udstykninger angår, vil der fremover ikke være tilslutningspligt. Hos os er det
sådan, at vi anvender begrebet hvilende medlem, fordi vi stadig har en gældspost
fra dengang vi opdaterede nettet til 862 Mhz..

Herefter vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde .
Jørgen Fogtmann
Formand

