Beretning for Ravnshøj antenneforening 2010.

Året 2010 har været et meget spændende og turbulent år med usædvanlig meget arbejde i bestyrelsen, så
vi glæder os til at der kommer normale forhold igen, hvilket der forhåbentlig gør efter at vi har fået YouSee
regionsudbud på plads.
Vi havde en aftale med Nordit om levering af digitalt spejl, som skulle have været i kraft i starten af januar
måned 2010, dette skete ikke af flere årsager, som ikke havde noget med foreningen at gøre, men skyldtes
Nordits salg til YouSee. Vi har rykket for en løsning flere gange i årets løb, og hver gang fik vi at vide, det er
på vej, men der skete først noget medio december.
Vi valgte på et tidspunkt at indgå i et pilotprojekt sammen med Nordit/YouSee, dette blev præsenteret på
et informationsmøde i oktober måned og efterfølgende vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling.
Vi har forsøgt at kommunikere ud så godt som muligt og havde håbet, at infokanalen kunne være det
ideelle sted, men det har vist sig, at vi i nogen udstrækning har været nødsaget til sende informationsbreve
ud.
Man kan så altid diskutere, om der har været nok eller for meget information, eller om den har været
tydelig og klar nok, men vi forsøger at holde informationsstrømmen i et niveau, som vi føler nødvendig.
Der er brugt rigtig mange timer på denne opgave, og nu må vi håbe at resultatet belønner dette.
Vi har været nødsaget til at foretage ændringer i ledningsnettet, idet dette ikke levede op til det som
kræves for at køre den fulde løsning. Vi havde planlagt en del af dette arbejde til at foregå i 2010, men
valgte at udskyde dette til 2011, dette fremgår også af årets regnskab.
Det har nu efterfølgende vist sig at vort net var i en dårligere forfatning end først antaget og selv om vor
entreprenør havde gennemgået anlægget, viste det sig, at da vi åbnede for YouSee signalet var der flere
områder hvor signalet er dårligt og ikke overholder det man må forvente som bruger.
Vi skal senere drøfte mulighederne for at komme videre og få løst disse problemer.

Der har været en del udfald og forstyrrelser i vore kanaler, hvilket delvis kan tilskrives vort anlæg, som var
ved at være nedslidt, og vi havde den holdning ikke at foretage de store investeringer i nyt udstyr, idet vi jo
stod for skulle lukke ned for lokal modtagelse.

Vi har også i år været en tur gennem vore standere og foretaget en renovering af disse. Der var også denne
gang en del som havde skader, som vi heldigvis selv kunne klare.

Vi har også været alle standere igennem for at opmærke kabler og undersøge om alle tilslutninger var, som
de skulle være.
Dette er også opgaver som tager tid i en frivillig bestyrelse, der blev vel brugt hvad der svarer til 2 mand i 3
hele dage på disse opgaver.
Vi har også haft en del henvendelser om dårlige signaler og manglende kanaler. Her må vi konstatere, at de
dårlige signaler for en meget stor del skyldes dårlig kabling i eget hjem. Der er lagt vejledninger på vor
hjemmeside om hvordan dette kan løses.
Mødeaktiviteten med officielle bestyrelsesmøder har ikke været større end ellers, og I kan jo også selv følge
med i disse på vor hjemmeside. Der er til gengæld afholdt rigtig mange telefonmøder og megen dialog via
mail, idet mange opgaver skulle løses her og nu.

Hjemmesiden bliver holdt ajour med gode råd til hvordan, man selv kan undersøge og løse TV problemer,
der er også referater fra afholdte møder i foreningen.
Der har for nylig været en forespørgsel om ikke orienteringsbreve fra bestyrelsen kunne arkiveres på
hjemmesiden, så man havde mulighed for at gense skrivelser. Dette er et ønske vi kikker på og vil forsøge at
løse.
Info kanalen er stadig en meget benyttet infoplads for byens foreninger, og det vi meget glade for. Det er
også efterhånden lykkedes at få materialet leveret således, at det er nemt at få på kanalen.

Til sidst vil jeg takke den øvrige bestyrelse for det store arbejde der er udført og også en tak til vore brugere
som har udvist stor forståelse for de problemer der er og har været i denne fase.
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