Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. september 2010 kl. 19.30 hos Kurt
Referat fra mødet.
Deltagere: Kim, Claus, Torben og Kurt
Fraværende: Toke

Godkendelse af referat fra d. 16. august 2010
Referat godkendt – og opgaveliste gennemgået.
Infotavle er opsat.
Kort er opsat på tavle med standeroversigt.
Brugerundersøgelsesskema omdelt.
Brochure udarbejdet og omdelt til ikke medlemmer.
Der er ryddet op uden for antennehuset.
Forsikringen vi har dækker ikke skader ved påkørsler af standere.
De fejlplacerede kanaler er flyttet.
Nummerering i standere mangler.

Nyt fra formanden:
Brugerundersøgelse
Der er indkommet ca. 35 svar, og det foreløbige resultat blev drøftet, og man håbede, at der ville
komme mange flere de sidste dage.

Lukning af dårlige betalere
Der blev lukket 2, hvoraf den ene efterfølgende har betalt og er genåbnet.

Kontrakter.
Der manglede en del kopier af de gamle kontrakter, og KH har været i kontakt med Viasat og Canal
Digital.
Vi har fået kopi af de fleste, men der var også et par stykker, de ikke kunne finde.

FDA – Lars Knudsen/Juridisk afd.
Der er stadig intet svar derfra – der rykkes igen.

Økonomi:
Budgetstatus
Regnskabsstatus pr. d.d. blev gennemgået og budgettet følges.

Respons på det nye tiltag (opkrævning uden girokort)
Ingen nævneværdige – 4 der gerne ville have girokort.

CD nye kortafgifter
Iflg. FDA kan det forventes, at alle kort hos CD vil blive pålagt et kortgebyr på kr. 500,CD har netop varslet prisstigninger på de fleste af vore kanaler.
En udregning på stigninger i 2011 på de nuværende kanaler er ca. kr. 125,-, og hvis kortafgiften for

både analoge og digitale kort slår fuldt ud igennem, vil dette beløbe sig til ca. kr. 100,- pr. medlem – i
alt en stigning på ca. kr. 225,-.

Opsigelse af nuværende kanaler
Der er sendt opsigelser til CD og Viasat om opsigelse af de nuværende kanaler, og vi forventer snart en
tilbagemelding om ophørstidspunkt for de enkelte kanaler.

Status rapporter:
Digitalisering af TV kanaler/Nordit/YouSee
Der er påbegyndt fiberindføring i vort antennehus, og vi forventer snart en dato fra TDC om
sammenkobling af vort anlæg med deres fiber, så vi kan få det lovede digitale spejl.
KH gennemgik det produkt som Nordit præsenterede på YouSee10 messen i København.
Det bliver således, at Nordit´s TV løsning baserer sig på kanaler fra YouSee og teknologien herfra.
For vort vedkommende giver det en mulighed for at tilbyde en grundpakke på 24 kanler, hvoraf de 12
sendes på analogt og digitalt, de øvrige kanaler vil kun blive sendt som digitale kanaler, og der bliver
ligeledes adgang til 21 radiokanaler i denne grundpakke.
Pakkeprisen vil stige en del hvis vi sammenligner med vor nuværende pakke1, og dette skyldes at TV3 –
Kanal 5 og DK 4 sendes i denne pakke. Dette er et krav fra programleverandørerne, hvis vi vil have
mulighed for at lave frit tilvalg.
Det bliver muligt at foretage tilvalg/-køb til denne grundpakke, hvor der vil blive godt 100 kanaler at
vælge i mellem. Som det er hos YouSee i dag, skal man købe min. 4 kanaler. Det er så muligt at skifte
kanaler hver måned i denne tilvalgspakke. Det kræver kort eller boks for at benytte disse
tilvalgsmuligheder.
Triax boksen, som vi er mange der har, kan vise de kanaler, der findes i grundpakken og speciel
tilvalgspakke som p.t. indeholder 3+, Charlie, Zulu, TV2 News, Kanal 4, 6´eren og Canal 9 samt 3 HD
kanaler: 3+ og 6`eren.
Hvis man vil bruge det frie tilvalg i denne løsning, kræver det et kort, som kan bruges i de fleste nyere
fjernsyn. Hvis man skal bruge en boks, skal den nuværende udskiftes med anden type som benytter en
kodning (viacces), denne boks har så også de samme faciliteter som kendes fra YouSee: video on
demand, start forfra, arkiv mm.
Det forventes at denne løsning med mulighed for tilvalg starter 1.1.2011. Der skal forinden afholdes
orienteringsmøder og evt. ekstraordinær generalforsamling, idet der er tale om en radikal ændring i
forhold til det nuværende.
Internethastighederne vil i samme forbindelse stige.
Resume: Nuværende programflade nedlægges – grundpakke med 3 betalingskanaler oprettes – frit
tilvalg tilbydes, når man har grundpakken – der bliver en tilvalgspakke med 9 kanaler, som kan
købes uden kort – boks med de fleste YouSee faciliteter.
Endelige priser vil blive præsenteret på orienteringsmødet, dato fremsendes snarest.

Udbygning af forstærkere til selvregulerende forstærkere
Der skal fremadrettet sættes selvregulerende forstærkere i 2 til 3 af vore nuværende standere, dette for
at vi sikrer et mere stabilt signal både til tv og internet.

Nummerering i standere
Denne opgave skal løses hurtigst muligt af hensyn til eventuelle ændringer i nettet.

Infokanal
OK – kører som det skal.

Hjemmeside
Referat fra bestyrelsesmøde skal placeres rigtigt.

Kanaludfald m.m.
Problemerne med udfald på NGC og Kanal 5 skyldtes en svits, denne er skiftet.
Der var problem med signal på en kanal på Horsevadet, problemet var tuner i nyt fjernsyn.

Er alle opgaver med huset afsluttet
Opgaverne er afsluttet.

Brochureomdeling
Der er omdelt til alle ikke medlemmer.

Nye opgaver:
Programflade 2011, hvilke overvejelser har vi?
Dette punkt udgik, idet vi afventer resultat at YouSee/Nordit´s tv koncept.

Møde med Mogens angående fremtidige tiltag.
Der aftales møde med Dronninglund TV, når vi kender målinger og krav til vort anlæg. Dette gælder
både med hensyn til digitalt tv og internethastigheder.

Næste møde den 9. oktober hos Kim - tidspunkt fremsendes sammen med dagsorden.

