Referat fra orienteringsmødet og den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 28. 10.2010.

Mødet blev afholdt i hallens cafeteria, hvor der blev fuldt hus og en god stemning med masser af debat.
Toke Juhl Nissen startede med at byde velkommen til de mange fremmødte og beklagede den lidt
forsinkede start på mødet. Dette skyldtes tekniske problemer med projektoren, som skulle vise, hvad vi
kunne tilbyde af nye muligheder, der kunne være på vej på tv siden.
Han bød herefter velkommen til Søren Brandborg fra YouSee, som ville fortælle om, hvad det var vi
fremadrettet ville kunne tilbyde i vort anlæg.
Herefter gik vi over til den egentlige dagsorden.
Som ordstyrer indstillede bestyrelsen Casper Høgsted, som blev valgt.
Herefter berettede Toke om den nyligt afholdte brugerundersøgelse, hvor vi havde modtaget 73 svar,
hvilket svarer til ca. 35% af medlemmerne. Ved en gennemgang af svarene kan man se, at der er stor
forskel på hvad, det er man ønsker at se, og der er også et stort ønske om at se andre kanaler, end dem vi
sender nu. Så det ville være svært at tilfredsstille alles ønsker med den nuværende pakkestruktur.
Vi har på flere møder og generalforsamlinger hørt, at man gerne ville have friere mulighed for selv at
bestemme, og denne seneste afstemning viser også med al tydelighed, at dette stadig er tilfældet.
Der var et ønske om, at afstemningsresultatet blev lagt på hjemmesiden, og dette vil blive gjort hurtigst
muligt efter mødet.
Kurt Hansen fortalte kort om de prisstigninger, der p.t. er varslet fra vore nuværende programleverandører.
Vi har p.t. udregnet disse stigninger til ca. kr. 160,- og vi ved, at der kommer flere inden nytår. Der er også
en del snak om forhøjelser af kortafgifter fra programleverandørerne, og disse stigninger er også p.t.
ukendte. Et skøn på samlede stigninger ud fra nuværende pakke 2, vil nok ligge på et sted mellem kr. 200
og kr. 300.
Søren Brandborg fra YouSee gennemgik herefter de muligheder, vi kunne få i vort anlæg. Dette nye produkt
er udarbejdet i samarbejde med Nordit, som vi har en aftale med om levering af digitale kanaler. Nordit er,
som vi på tidligere møder har omtalt, blevet opkøbt af YouSee pr. 1. marts 2010, og det er derfor, det nu er
YouSee, der vil levere det lovede signal.
Løsningen som vi blev præsenteret for er noget helt nyt, og den tilbydes p.t. kun til 2 foreninger, hvoraf
Ravnshøj AF er den ene.
Denne løsning indebærer, at man laver en helt nye pakkestruktur, således de nuværende 2 pakker afskaffes
og erstattes af en ny grundpakke med 24 tv kanaler (oversigt vedlagt), og heraf sendes de 12 både analogt
og digitalt, den resterende del sendes kun digitalt. Herudover er der 21 radiokanaler.
Når man har denne grundpakke, kan man frit vælge forskellige løsninger vedrørende valg af kanaler.
Der er en lille udvidet pakke, som indeholder 7 digitale kanaler heraf 2 som også sendes i HD (oversigt kan

ses på hjemmesiden).
5 specielle pakker med Canal+ pakker (oversigt kan ses på hjemmesiden).

En stor tilvalgspakke som kommer til at indeholde ca. 70 kanaler fra starten, dette antal ændres hele tiden.
Fra denne pakke kan man så frit vælge, hvilke kanaler man ønsker, dog minimum 4 kanaler.
Disse kanaler kan man udskifte en gang om måneden, hvis man ønsker dette.
Der er en forventning til, at man inden for nogle få år vil se de analoge kanaler forsvinde, og at flere af
kanalerne overgår til HD-standard, som giver nogle meget bedre billeder.
Der er forskellige krav om modtagerudstyr for at se grundpakken og for at se forskellige tilvalg.
Grundpakkens analoge kanaler kan ses på alle fjernsyn.
De digitale signaler i grundpakken og den lille udvidede pakke kan ses, hvis fjernsynet kan modtage DVB-C
og MPEG-4 signaler, ellers kræver det en boks, som har disse funktioner (den dyre Triax-boks kan benyttes).
Hvis man ønsker at købe kanaler fra tilvalgspakken, kræves der et kort (viaccess kort). Nyere fladskærme
har plads til kort i side, men kravet er dog stadig, at de også har DVB-C og MPEG-4 indbygget. Hvis man har
et fjernsyn uden disse, skal man bruge en boks, som opfylder disse krav (rådfør jer med en tv-ekspert, inden
I investerer i en sådan).
Hvis man ønsker, at benytte alle de funktioner, der bliver til rådighed ved denne løsning, f.eks. StartForfra,
Filmleje, Pause, Optage, Arkiv, og der kommer sikkert flere, så kræver det en boks, som lejes hos YouSee.
Prisen på grundpakken forventes at blive på max. Kr. 2.000 årligt incl. omkostninger til antenneforeningen.
Den lille udvidede pakke koster i 2010 priser kr. 125,- pr. måned.
Priserne på Canal+ pakkerne vil blive udsendt, når vi er klar til sende de nye digitale pakker.
Tilvalgskanaler koster p.t. 12 kr. pr. stk.
Dette bliver ændret i starten af 2011, så kanaler forventes at få forskellige prisgrupper afhængig af indhold
og popularitet.
Prisgrupperne forventes at blive kr. 10, 20, 30 og 40.
De nuværende priser (2010 priser) på leje af bokse og kort:
Boksen fra YouSee incl. kort kr. 89,- mdl.
Kortleje: den månedlige pris er kr. 30 for det 1. kort og kr. 15 pr. stk. for de næste 3 (der kan max. lejes 4
kort).

Internet og telefoni:
Nordit ændrer i løbet af december måned i hastigheder og priser, således at der kommer følgende udbud
fremover:
1/0,512 mb
4/0,512 mb
10/2
mb
20/2
mb

kr. 99
kr. 169
kr. 229
kr. 299

Der sker en automatisk opgradering af de nuværende brugere.

Efter denne gennemgang var der en livlig og meget konstruktiv debat om muligheder og priser i det nye
tilbud. Hvad har vi nu, og hvad får vi fremover, gav en debat om ønskerne for selv at bestemme eller lade
en generalforsamling afgøre, hvad jeg skal se det næste år. Der kom mange gode indlæg om både fordele
og ulemper. Der bliver jo krav om nyere fjernsyn eller nye bokse. Hvad ser jeg nu, og hvad får jeg for de
samme penge, hvis jeg selv kan vælge!
Spørgsmålene var mange og relevante.

Nedlægges foreningen ved dette? Her er svaret nej, vi ejer stadig anlægget og kan efter kontraktudløb se
på andre tilbud til den tid.
Kontrakten, der er løbende med Nordit omkring internet, udløber 31.12.2014.
TV kontrakten, der skal tegnes med YouSee, vil formentlig have en kortere løbetid, idet disse normalt
tegnes for max. 3 år.
Toke rundede af med at omtale forløbet på det digitale spejl, som vi var lovet 1.1.2010. Der er klaget meget
over for Nordit om den langsomme proces vel vidende, at deres overgang til YouSee havde en del af
ansvaret herfor. Nu må vi se fremad, og den løsning som vi blev præsenteret for her i aften, mener vi er
den bedste løsning for det enkelte medlem, som nu for mulighed for helt selv at bestemme indholdet af
kanaler i eget hjem.
De økonomiske konsekvenser blev hurtigt ridset op:
Grundpakke årligt ca. kr. 2.000,- incl. omkostninger til antenneforening
Herefter eget tilvalg.
f.eks.:
grundpakkepakke + udvidet pakke pris ca. kr. 3.500,- (2010 priser)

Efter en kort pause gik man over til den ekstraordinære generalforsamling.

Casper Høgsted blev valgt som dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet.
Eneste punkt på dagsorden var, om man skulle overgå til den nye løsning eller fortsætte som nu.
Der var lidt opklarende spørgsmål, som var kommet frem under pausen.
Der blev krævet skriftlig afstemning.
Afstemningsresultatet blev:
51 stemmer for overgang til den nye løsning fra Nordit/YouSee.
6 stemmer for at beholde den nuværende løsning.
2 stemmer var blanke
Forslaget var hermed vedtaget.
Man forespurgte herefter om en dato for igangsættelse af den nye løsning, og Søren Brandborg fra YouSee
forventer, at det er kørende inden udgangen af 2010.
Der vil blive udsendt spørgeskemaer til medlemmerne om, hvad de ønsker at modtage i den nye løsning:
Grundpakken alene – grundpakke + udvidet pakke – grundpakke + tilvalgskanaler o.s.v.

Til de medlemmer der i dag har den lille pakke til kr. 1.000,-, bliver der sendt et separat brev med
svarkupon, hvor de får mulighed for at tage stilling til, om de vil overgå til den nye grundpakke, hvor priser
bliver kr. 2.000,- eller om de ønsker at udmelde sig af foreningen.
Vi mener ikke, at vi kan forsvare en fordobling af kontingentet uden videre, så derfor giver man denne
mulighed helt ekstraordinært, idet udmeldingsreglerne ifølge vedtægterne § 8 tilsiger, at dette sker med 3
måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs afslutning.
Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Toke afsluttede generalforsamlingen med at takke Casper for arbejdet som dirigent og takkede for det
store fremmøde og den gode debat, der havde været. Det var dejligt at se så mange deltage i en beslutning,
som berører så mange i byen. Udfaldet af generalforsamlingen styrker os også i troen på, at det er det
rigtige, vi har arbejdet på.

Bestyrelsen

