Generalforsamling Nørre Alslev Net 27.3.2019
Beretning:
Velkommen til den årlige generalforsamling. Vi må også i år konstatere at
vores medlemstal er faldet. Man kan undre sig over at det fortsætter, da
de priser, vi tilbyder er fuldt konkurrencedygtige over for de øvrige
udbyder. Men de tilbud om gratis måned eller første halve år til nedsat
pris må åbenbart tiltale mange. Når så tiden er udløbet lander prisen på
samme niveau som vores eller højere. Skulle man så ønske at komme på
fælles nettet igen er man selvfølgelig velkommen.
Jeg tror for øvrigt ikke, at de øvrige selskaber har en gratis
internetsforbindelse, som Stofa har. Godt nok på kun 4 mb, men det
rækker da til bl.a. bank og mail.
Pakkepriserne i år er steget lidt, hvilket er den årlige ærgrelse, men vi har
forhandlet med Stofa, og igen i år har vi kunne forhandle os til en rimelig
pris i forhold til Stofas officielle priser. Prisen på lille pakke er 210 kr. 0g
mellempakken koster 405 kr. stor pakke 590 kr.
Alle 3 pakker har fået nye tv- kanaler:
Kanal 4 er flyttet til lille tv- pakke fra mellem pakken
Comedy Central skifter profil og bliver til Paramount Network og flyttes til
lille pakke
Stor pakke har fået tilført: Nick Junior og Disney Junior
TNT Play er nu tilgængelig i stor og mellem pakke
Men ikke nok med det der er også ændret i funktionerne således at lille
pakke får Start Forfra. Alle med vores tv-pakke har også hermed adgang
til tv streaming og tv on demand.

Derudover får vores medlemmer med stor tv- pakke, som det helt nye
adgang til TV2 Play godt nok basispakken med reklamer, men nu kan man
se fx Badehotellet på forskud, hvis det er det, man har lyst til.
Man skal lige være opmærksom på, at man gør det via login på Mine
sider.
(Som man skal have oprettet.)
Vi fik sidste år forhandlet os frem til en ny aftale med Stofa. Den
indebærer, at vi i år får opgraderet vores net til doksis 3,1 hvilket betyder,
at hele vores net bliver gennemgået, og at Stofa går ind i samtlige bokse
og fornyer og udbedre ting og sager, der måtte trænge til det. Alt i alt
betyder det, at alle skulle få bedre signal og mulighed for højere
hastighed på nettet. Ifølge Stofa starter de på disse ændringer i 4. kvartal.
Vi kan jo så håbe på at dette tiltag vil få flere til at vælge vores forening,
samt færre til at vælge os fra.
Andre tiltag vi har i støbeskeen er at synliggøre os ved at Stofa sponserer
sportsbluser til 2 hold. Et hold fra Nørre Alslev boldklub og Nørre Alslev
håndbold klub. Ligeledes vil i foråret lave et fremstød på torvet i Nørre
Alslev hvor Stofa vil være tilstede med folk og biler.
Hvad angår vores sendemast, så har vi jo drøftet en eventuel
nedlæggelse, men det må fremtiden vise, hvad vi gør. Der sker i hvert fald
ikke noget i år, og når vi har fået opgraderet nettet til dosis 3,1 så kan vi
tage en beslutning til den tid.
Driftsmæssigt er det i år gået godt, vi har ikke haft de store problemer og
har der været afbrydelse, så er det som regel ikke vores net, der er
problemet, men en eller anden overgravning på Sjælland. Jeg har talt med
Stofa og spurgt ind til, om der har været mange problemer, som vi ikke
har kendskab til. Men de siger, at det har været et godt år. Hvilket også
kan ses i regnskabet.

I aften har vi igen Carsten fra Stofa til stede. Han vil stå til rådighed for
specielle spørgsmål i måtte have vedrørende jeres tv-forbindelse.
Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det
forgangne år.
Herunder en speciel tak til Jørgen Rasmussen og Erling Christensen for et
langt forløb i bestyrelsen.
Jørgen du har jo været med fra omkring 1990, så det er en æra der slutter
nu. 29 år er jo flot klaret.
Erling du kom til senere nemlig i år 2001 så vidt, jeg kan regne tilbage.
Erling du var ny tilflytter og følte vel, at du skulle deltage i byens
foreningsliv, det blev så 18 år i foreningen også flot klaret.
Pbv
Jørgen Fogtmann

