Beretning for Ravnshøj Antenneforening 2012.

2012 blev igen et spændende år set fra foreningens side.
Hovedpunkterne kunne være:
Færdiggørelse af ledningsnettet – ny internetaftale – ny konkurrence – Infokanal.
Vi fik færdiggjort ø delingen, således at signaler skulle være blevet bedre i hele byen.
Vi har udskiftet de ældste forstærkere i samme forbindelse, og de sidste er udskiftet her i
januar 2013.
Internetaftalen med Dansk KabelTV er blevet ændret til en YouSee aftale. Vi havde flere
møder med YouSee og Dansk kabelTV om dette i efteråret og har fundet en meget
fornuftig løsning, som vi mener er til bedste for vore brugere.
Selve overgangen skete pr. 17. januar uden de store problemer.
Vores serviceaftale med Dansk kabelTV fortsætter uændret, og vi har kun godt at sige om
denne aftale. De reagerer hurtigt på henvendelserne, men det kræver dog også, at I som
brugere også giver besked om eventuelle problemer og ikke bare læner jer tilbage og siger
”det er der nok en anden, der tager sig af”.
Vi har også set vores seneste konkurrent Bredbånd Nord arbejde voldsomt i hele byen
med gravearbejde overalt og store kampagner, også i samarbejde med nogle af de lokale
foreninger. Vi har selvfølgelig ikke kunnet fastholde alle vore kunder, men afgangen har
været minimal. Vi mener også vort udbud og priser er konkurrencedygtige og meget
gennemsigtige.
Vores Info-kanal er kun at finde på den analoge platform og har været ude af drift i en
længere periode nu. Der har dog ikke været nogen reaktioner på dette fravær, hvilket vi
tolker derhen, at der ikke er nogen, der ser den længere. Punktet tages op senere under
indkomne forslag.
Hjemmesiden bliver holdt ajour med gode råd til, hvordan man selv kan undersøge og løse
TV problemer, man kan også finde referater fra afholdte møder i foreningen.

Planer for 2013:
Vi skal i bestyrelsen have gjort os nogle overvejelser om fortsat medlemskab af FDA, eller
om vi skal melde os ud – der er nogle forsikringshensyn, vi skal have fuldt klarhed over
inden der træffes en afgørelse.
Der kan blive nogle udfordringer for den enkelt bruger i forbindelse med etableringen af
4G mobiltelefoninettet, som kan gå ind og forstyrre signalerne, hvis installationerne ikke er
sikrede og tætte.
Nye kanaler – der kommer som tidligere oplyst i nyhedsbrevet flere nye kanaler i år, og
man kan følge med på YouSee hjemmeside. Vi vil forsøge at holde jer orienteret på vor
egen hjemmeside.
Der vil normalt også være en vis dækning af disse ændringer i dagspressen.
Til sidst vil jeg takke den øvrige bestyrelse for det arbejde, der er udført i årets løb.
Bestyrelsen

