Ravnshøj Antenneforening

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.30
Sted: Hestetoften 11

Godkendelse af referat fra d. 20. marts 2012
Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra formanden:
Kontraktaftale med YouSee
Er modtaget i underskrevet med de rettelser vi ønskede.

Opstart af internet via YouSee
Migreringen starter medio januar 2013 – her udsender YouSee også
informationsmateriale til brugerne (både nye og gamle).

Økonomi:
Budgetstatus 2012
Vi følger budgettet og kommer ud lige omkring 0 punktet.

Udmeldte medlemmer
P.t. er der 31 brugere der er overgået til Waoo, heri er andelsboligforeningen med
9 stk. – de har fået tilbudt Randersmodellen som indeholder Viasat programmer.
Dette kan kun ske for andelsboligforeninger. Øvrige må købe disse programmer i
de særlig Viasat pakker.

Budgetforslag 2013 oplæg
Der er varslet stigninger fra både YouSee og Copydan.
Hvis vi sparer på vore anlægsudgifter, hvilket burde være muligt i 2013, kan vi
holde priserne uændret.
Vore priser vil ligge ca. 500,- kr. under YouSee´s listepriser i 2013 på alle 3 pakker.

Ravnshøj Antenneforening
Status rapporter:
Erfaring med Dansk KabelTV
Det kører udmærket.

TV via Ipad m.v.?
Det kører også med lidt begyndervanskeligheder, Peter og Torben tester dette.

Renoveringen af anlægget
KH har talt med Frank H. hos DKTV og de vil få udskiftet forstærkerne inden YouSee
starter op medio januar 2013.
Ø-delingen er afsluttet uden de store problemer.
KH oplyste at ca. halvdelen af standerne er blevet mærket op med nye stribs.
Der er et par standere der trænger til renovering, kan evt. vente til 2013.
Oprydning i antennehuset er afsluttet.

Bredbånd Nord
Deres arbejde er vist afsluttet.

Infokanal analog eller digital
Vi har fået priser på infokanalen overflytning til YouSee platform.
Analogt: kr. 4.175,- inkl. Moms
Digitalt: kr. 29.783,- inkl. Moms
Hvad skal vi vælge?
KH kontakter YouSee for at høre, hvilke betingelser der er til vort udstyr.
Denne opgave er efterfølgende overdraget til Torben på den tekniske del.

Eventuelt:
Intet.

