Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 10. november 2011
deltagere: Toke – Torben – Claus – Peter og Kurt
Godkendelse af referat fra d. 11. september 2011
godkendt uden bemærkninger
Nyt fra formanden:
YouSee aftaler
Aftaler er underskrevne og modtaget retur.
Der er kommet foreløbig prisstruktur for 2012. Heri er der taget hensyn, til at TV2 bliver betalingskanal fra 2012
og de øvrige prisstigninger, der er varslet fra programleverandørerne.
DKTV aftaler
Aftalerne vedr. internetleverance og serviceaftale er underskrevet, men endnu ikke modtaget retur.
Diverse øvrige nyheder
YouSee’s nye kanaloversigter for 2012 er næsten klar, og vi bestiller 250 stk. til omdeling.

Økonomi:
Budgetstatus
Budget for 2011 overholdes p.t på den gode side, hvilket især skyldes, at udgifterne til programmerne er mindre i
2011.
Vi kan se en negativ tendens på betalingerne, idet gebyrindtægterne er noget over budgettet.
Budgetforslag 2012
Budgetforslag blev gennemgået og godkendt. Der lægges op til følgende stigninger, som svarer nøje til det YouSee
har varslet over for foreningen.
Grundpakken
2011:
2.000,2012:
2.100,stigning
kr. 100,Mellempakken 2011:
3.500.2012:
3.800,stigning
kr. 300,Fuldpakken
2011:
4.700,2012:
5.000,stigning
kr. 300,-

Status rapporter:
Renoveringen af anlægget
Den oprindelige vedtagne renovering er afsluttet, og skaderne efter lynnedslag er overstået. Forsikringssagen er
afsluttet.
Udskiftningen af D3 forstærkerne er bestilt og laves i denne måned.
Ø opdeling blev drøftet således, at vi kan dele byen op i 2, øst og vest for Ravnshøjvej. Dette vil sikre en yderligere
stabilitet i nettet, ikke mindst af hensyn til internetforbindelserne. Det blev besluttet, at vi laver denne opdeling af
nettet således, at den østlige del vil blive forsynet fra antennehuset via Hedehusvej.

Regionsaftalen med YouSee
OK – kører.

Standerrenovering
Er afsluttet for i år. Der er renoveret en hel del frontstykker og kasseret 2 stk . p.g.a. rust/gennemtæring.
Vi opbevarer reservedelene fra de udskiftede skabe i antennehuset, når vi får afmonteret det ene rack.

Internet via DKTV fiber
DKTV har opsat ny CMTS, og fiberen er klargjort i huset. Vi afventer, at de får styr på signalet fra København. Når
dette er på plads, skulle der kunne tilbydes hastigheder på op til 50/5 mbit.
Vi strammer op over for DKTV med hensyn til, hvem der skal kontaktes hvornår.
Når de planlægger arbejde i anlægget, som kan få indflydelse på vore signaler, vil vi orienteres i forvejen, så vi kan
bringe dette på vor info-side.
Henvendelser til nye internetkunder skal ske fra DKTV med henvisning til DKTV tekniker (ikke til Torben), idet dette
er en del af serviceaftalen.
Planer for 2012
Alle ønsker et stille år, hvor der ikke skal ske de store begivenheder.
Planlægning af generalforsamlingen 2012
Evt. en gennemgang af hvilke materialer, der bør benyttes i de private hjem for at få de bedste signaler.
Der forventes afholdt generalforsamling torsdag den16. februar 2012 kl. 19.00.
Eventuelt:
Primo december forsøger Kurt at få materiale klar til udsendelse, som kunne indeholde oplysninger om kontingent
for 2012 (skal dog godkendes på generalforsamlingen) – specifikation om opkrævningsdatoer og beløb. Forklaring
på årsagen til kontingentstigningen. Den nye brochure med kanaloversigt kunne medsendes. Hvis DKTV har
materiale, der skal med ud, kan de også få dette. Har vi andre oplysninger, der bør ud, kan dette ske i samme
ombæring.

