Generalforsamling 2012
Foreningen tæller i dag 971 medlemmer, fordelt på 810 på stor pakke og 161 på den lille pakke..
Det er 94 medlemmer mindre end sidste år. Det er en meget kedelig udvikling vi hermed oplever.
Vi oplever en meget aggressiv konkurrence af vedholdende telefonsælger.
Der kan være flere grunde til et antal medlemmer forlader foreningen, dels p.g.a et godt start tilbud
fra anden udbyder, der så viser sig så at det gode tilbud bliver dyrt efter ganske få år. Mange er
vendt tilbage til foreningen igen efter et par år.
Jeg har spurgt flere omkring årsagen til opsigelsen, og svaret var prisen på stor pakke og at det nye
tilbud var uden Viasat programmer, hvilket reduceret prisen væsentligt. Vi har aftalt et møde i april
med Viasat, om en fælles kampagne
Den nye hovedstation kører perfekt, desværre oplever enkelte medlemmer at billedet pixelerer .
Efter en gennemgang af hus installationen og skift af diverse fordeler og stik, er billedet ok.
Vi mangler lige nu at få Infokanalen med digitalt, der er bestilt udstyr til formålet.
Skaderne fra det store fiber nedgravning begynder nu at vise sig. På Egebjerg have vi et kabelstræk
på godt 30 meter der havde en skade, med vandindtrængen til følge. Efter en kort mail og foto
udveksling indvilige SEAS-NVE at betale for skaden. Alle skader der er sket er registreret med
foto.
Parabolgården og masten i SlotsBjergby er nedtaget. Hans Chr. Og co. Har knoglet for at det skal
sen pænt ud. Der mangler at blive rydet lidt beplantning. Skuret bliver stående lidt endnu, vi har
stadig lidt udstyr stående der endnu.
Masten i Dalmose skal kortes af med 5 sektioner.
Vi har ikke brug for høje master mere, vi modtager det meste via de 3 paraboler der sidder på
nederste led.
11 januar 2012 var den store omlægnings dag for alle. DR og TV2 overgik fra MPEG2 til MPEG4,
Vi benyttede så lejligheden til samtidig til, at fortage en del ændringer i vores net, så var det hele
overstået på en gang. Vi også slukkede for DVB-T signalet og TV2 på S9 måtte vige pladsen for en
ny MUX til den nye TV2 ØST. Det er en såkaldt ” Must carry” kanal så skal ligge i den lille pakke,
Det har efterfølgende vist sig, at beboerne i Slotsbjergby har klaret sig fint uden TV2 på S9.
Vi har også det indtryk at rigtig mange medlemmer, nu har skiftet til digitale TV apparater..
Husk at det skal være med DVB-C MPEG4..
Vi forsøgte at få TV2 i HD format samtidig med omlægningen 11 januar, det viste sig at det var
TV2/ Lorry udgaven der var tilgængelig. Fra tidlige tiltag kender jeg det postyr det vil give, derfor
har vi reserveret plads nummer 7 til TV2/HD Øst udgaven, som gerne skulle begynde
udsendelserne omkring første april.
Signalfordelings anlægget i Bjergvangen i Slotsbjergby og Gartnerhaven i Sørby skal ombygges i
den kommende periode. Det skal gøres fordi at kabler er trukket på loftet, som umuliggør pakke
skift, samt åbning og lukning.
Det er boligselskabet selv,der afholder denne udgift.
Masten Dalmose skal afkortes 4-5 led. Vi bruger kun de 2 nederste led.
Vi har fra CopyDan modtaget et tilsagn om at få betalt alle udgifter i forbindelse med underteksning
af Tysk 1 og 2, samt NRK1.
CopyDan forlanger så, at vi også tager de 2 Svenske kanaler med, for til gengæld at betale udstyret.

