FANØ BAD ANTENNEFORENING
FORMANDSBERETNING
GENERALFORSAMLINGEN FREDAG DEN 19. JULI 2013

Først velkommen til alle.
I perioden 2012/2013 har der, når henses til antenne anlæggets teknik, ikke været de store
problemer, og de mindre problemer der måtte have været, er så vidt jeg er orienteret, klaret inden
for en acceptabel tid.
Lyn nedslag som tidligere har forårsaget betydelige skader på anlægget har der heldigvis ikke været
tale om i det forløbne år.
Om samarbejdet med Nordby Antenneforening er kun at sige, at det fortsat fungerer godt. For dem
der ikke måtte vide det, beror dette samarbejde på en samarbejdsaftale, som er gensidig uopsigelig
indtil 31/3 2019. Ifølge denne aftale varetager Nordby Antenneforening drift og vedligeholdelse af
vort anlæg, hvorfor enhver fejlmelding vedrørende TV altid skal rettes direkte til Nordby
Antenneforening. Det årlige kontingent, som vi på vegne af vore medlemmer betaler til Nordby
Antenneforening for radio og TV signaler, skal til enhver tid højst svare til hvad Nordby
Antenneforening afkræver sine sommerhusmedlemmer for tilsvarende programpakker.
Opkrævning af kontingent står vi selv for, hvortil dog skal knyttes den oplysning, at der for
øjeblikket pågår drøftelser mellem parterne om også at overdrage dette arbejde til Nordby
Antenneforening.
I vores egen forening er antallet af medlemmer stor set uændret fra sidste år nemlig 662.
På den tekniske front sker der hele tiden løbende opdateringer og udskiftninger, f.eks. er samtlige
forstærkere kontrolleret og om nødvendigt udskiftet i det forløbne år.
Af ændringer som er foretaget af YouSee i 2012/2013, og som hverken vi eller Nordby
Antenneforening har indflydelse på, er et mindre antal frekvensændringer samt lukning af gl.
digitale signaler på nogle af de eksisterende kanaler, som herefter udelukkende sender i HD, hvilket
medfører at mange gamle fjernsyn til dels er blevet ubrugelige, såfremt man ikke tilkøber en boks
til afhjælpning af problemet.
Angående priser for TV fik vi desværre en mindre prisstigning pr. 1. januar 2013, dog væsentlig
mindre end sidste år hvor TV 2 var den store synder.
Vore priser for de 3 program pakker er pr. år::
For grundpakken 24 kanaler kr. 1.447,55 efter sommerhusrabat kr. 182,50. ca. 11% (stort set ingen
betalingskanaler).
For mellempakken 31 kanaler kr. 2.881,00 efter sommerhusrabat kr. 689,00. ca. 19%
For fuld pakke 50 kanaler kr. 3.777,50 efter sommerhusrabat kr. 932,50. ca. 20%

Hertil skal tilføjes, at har man tilkøbt ekstra kanaler ved YouSee, kan det udleverede kort benyttes
på vort antenneanlæg dog naturligvis betinget af at kortet kan stikkes ind i det fjernsyn, man har på
Fanø.
Foreningen har i 2012/2013 afholdt 4 bestyrelsesmøder.
På den administrative front har der i årets løb fortsat været relativ mange pakkeændringer, hvilket
som tidligere er ganske tidskrævende for Solveig, hvorfor vi fortsat kun kan håbe, der er færre der
ønsker at ændre programpakke fremover.
Med hensyn til betaling af kontingent er der som det desværre også har været tilfældet tidligere år,
fortsat nogle, i vidt omfang gengangere, som på trods af pålagte rykkergebyrer har svært ved at
betale til tiden. Efter 2 forgæves rykkere vil signalet derfor uden yderligere varsel blive lukket.
Prisen for lukning med efterfølgende oplukning er i øvrigt fortsat kr.1.200. med tillæg af pålagte
ikke betalte rykkergebyrer
Jeg vil herefter slutte med at ønske alle en fortsat god sommer.
Erik Lund

