Beretning for Ravnshøj Antenneforening 2013.

2013 blev et år, hvor tingene så ud til at falde på plads og dermed også et roligere år for
bestyrelsen.
Vi fik færdiggjort ø-delingen, hvor de sidste gamle forstærkere er blevet udskiftet, så nu
ser det ud til at virke. Vi oplevede også at ø-delingen fungerer, idet vi i et par tilfælde har
haft udfald på grund af tekniske problemer. Her kunne vi konstatere, at det kun var
halvdelen af byen, der blev ramt.

Vores serviceaftale med Dansk Kabel TV ser ud til at fungere. De reagerer hurtigt på
henvendelserne, men det kræver dog stadig, at I som brugere også giver besked om
eventuelle problemer og ikke bare læne jer tilbage og sige ”det er der nok en anden, der
tager sig af”.

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.
Der har været nogle henvendelser vedr. de gamle Triax-bokse, og vi må nok konstatere, at
HD-teknikken m.m. er ved at løbe fra denne boks. Der er nok ikke så mange, der oplever
dette problem, idet man har skiftet det gamle fjernsyn ud med et nyt, som kan disse nye
tiltag.

Planer for 2014:
Vi overvejer at lave en kampagne for at få nogle af de gamle brugere tilbage til foreningen,
idet vi mener at vores/YouSee’s produkt er et af de bedste på markedet, og at vi også er
yderst konkurrencedygtige på pris.
Der kommer her i foråret mulighed for at foretage tilkøb/omvalg inden for de enkelte
pakker, men vi kender bare ikke de endelige betingelser og muligheder endnu.

Der er mulighed for at følge med i disse tiltag på YouSee’s hjemmeside. Vi vil også 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

