Generalforsamling Antenneforeningen 2015
Solvænget 2, Fælleshuset. 26.03.2015 kl. 19.00
Ja så er vi igen samlet til generalforsamling. I år har vi valgt, at være her i
Fælleshuset i Solparken, da vi sidste år kunne konstatere, at færre var
mødt frem.
Det, at vi ser færre til generalforsamlingen, har vi drøftet i bestyrelsen, og
vi er nået frem til den forklaring, at det nok skyldes, at Stofa er blevet
mere synlig, og det ofte er dem medlemmerne ringer til, hvilket er meget
naturligt, da det er dem, der oftest skal klare de tekniske problemer. Det
betyder ikke, at bestyrelsen ikke bliver brugt, når der er noget, der
brænder på. Vi får stadig en del opkald gennem en sæson. Og Jeg har da
personligt også været ude og hjælpe nødstedte fjernsyn med at finde de
rigtige kanaler. Ikke mindst i forbindelse med sluk for den analoge signal.
Her har flere været drillet af TV2, som ikke var på plads flere steder. Nu
mener jeg, at tingene skulle være i orden.
Den 21. januar blev der sat en milepæl i Nørre Alslev Antenneforenings
historie. Her slukkedes nemlig for det analoge signal, som har kørt
gennem mere end 40 år. Dette åbner op for nye digitale muligheder og
giver bl.a. plads til at flere digitale kanaler kan vises i HD- kvalitet.
Det skyldes, at en enkel kanal frigør plads til op i mod ti digitale kanaler.
Det betød jo så, at det gamle fjernsyn med billedrør ikke mere kunne
bruges alene. Her var valget enten at anskaffe en boks eller
genbrugspladsen. Mit indtryk er, at mange valgte det sidste, for når man
kom forbi genbrugspladsen, lå der et hav af gamle fjernsyn. Hvilket bl.a.
nok også skyldtes, at fladskærme er nede i en pris , så stort set alle kan
være med.

I forbindelse med lukningen havde Stofa en del tilbud til medlemmerne.
Den gratis bredbånds bærelinie hævedes til 1Mbit/s, ikke stor hastihed,
men nok, så man kan klare bank og post, hvilket er blevet en god ting set i
lyset at de stigninger, vi har fået inden for postvæsenet. Et andet tilbud
var abonnementstilbud på Stofa boks og smart Tv.
Hvordan gik så lukningen? Vi har konstateret i bestyrelsen, at den gik
rimelig smertefrit. Det var ikke mange henvendelser, vi fik. Man må også
sige, at Stofa gjorde meget ud af, at overgangen skulle blive så god som
mulig. Flere helsideannoncer i Nordfalster Avis og breve ud til de enkelte
medlemmer, så alle kunne være så forberedte som muligt. Man havde
også mulighed for at møde Stofa, da de stillede med en demovogn på
torvet, her kunne man så stille spørgsmål og forhåbentlig få relevante
svar.
Man ser ofte stofabiler i bybilledet, de kører rundt og servicerer samt
passer nettet og klarer det årlige eftersyn. En af de ting, de oftest støder
på, når de er inde hos medlemmerne, er dårlige stik, stik med plastik
hætter. De er ikke tætte og kan være årsag til at ens billede er grynet eller
pixelere. Det er derfor vigtigt, at de private installationer er i orden.
Vi har jo 3 tv- pakker. Og det er jo ingen hemmelighed, at de stiger hvert
år. Vi har hvert år en lang drøftelse med Stofa om priser og kanaludbud
for at prøve at holde prisen så lavt som muligt. Det lykkedes os at holde
pakke 1 på 165 kr. hvilket ikke er dyrt set i forhold til andre udbydere.
Vi har mistet en del medlemmer i de senere år, hvilket jeg ikke helt
forstår, da vores priser som sagt er meget konkurrencedygtige. Men vi
bliver jo hele tiden bombarderet med billige 6 mdrs. tilbud fra andre
udbydere. Det er der naturligvis nogle medlemmer, der ikke kan modstå,
hvilket har betydet, at medlemstallet er nede på 732 medlemmer. De
frafaldende er naturligvis velkomme tilbage, når de opdager at deres nye
løsning er dyrere end den, de havde i antenneforeningen.

Men alt i alt må det siges, at 2014-15 har været et rimeligt år for
foreningen. Vi har ikke haft de store udgifter, og som nævnt forløb analog
sluk uden de store problemer.
Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde på
møderne, hvor vi ofte kommer rundt i hele verden.
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Jørgen Fogtmann

