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Først velkommen til alle. 
 
I perioden 2011/2012 har der, når henses til antenne anlæggets teknik, ikke været de store 
problemer. De få større problemer der har været skyldes udefra kommende forhold så som 
lynnedslag i efteråret 2011 der ødelagde flere forstærkere i vort område og en ganske omfattende 
strømafbrydelse i foråret 2012. Begge problemer blev hurtig afhjulpet. 
 
Heldigvis forårsagede det voldsomme tordenvejr, vi havde for ca. 14 dage siden, ingen skader på 
vort anlæg, hvilket må formodes skyldtes, der hovedsagelig var tale om såkaldte vandrette lyn.   
 
Om samarbejdet med Nordby Antenneforening er kun at sige, at det fortsat det fungerer godt. 
 
I vores egen forening er vi nu 660 medlemmer, hvilket er en mindre fremgang. 
 
Såfremt der er medlemmer, der får problemer med deres TV, skal de fremover ringe til Nordby 
Antenneforening der så giver beskeden videre til Michael, altså fremover gælder man kun rent 
undtagelsesvis ringer direkte til Michael.    
 
På den tekniske front sker der hele tiden en løbende opdatering, således at anlægget til enhver tid 
opfylder gældende krav.  
 
Jeg er bekendt med at der i årets løb har været problemer med spam på internettet. For at komme 
eventuelle klager i forkøbet skal jeg, som jeg også oplyste sidste år, igen oplyse at internettet er 
antenneforeningen uvedkommen, idet driften af dette net varetages 100% af Nordby 
Antenneforening. 
  
Angående priser for TV fik vi desværre en prisstigning pr. 1. januar 2012, hvilket bl.a. skyldes TV 
2 blev en betalingskanal. 
 
Vi opnår fortsat sommerhusrabat som udgør: 
 
For grundpakken kr. 100. 24 kanaler (stort set ingen betalingskanaler). 
For mellempakken kr. 598. + 31 kanaler ca. 18% 
For fuld pakke kr. 890. + 50 kanaler ca. 20% 
 
På den administrative front har der i årets løb fortsat været relativ mange pakkeændringer, hvilket 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 fortsat nogle, i vidt omfang gengangere, som har svært 
ved at betale til tiden. Man skal derfor påregne, at vi også fremover opkræver et rykkergebyr, og 



efter de obligatoriske rykkere vil signalet uden yderligere varsel blive lukket. Prisen for lukning 
med efterfølgende oplukning er i øvrigt fortsat kr.1.200. 
 
Jeg vil herefter slutte med at ønske alle en fortsat god sommer, gerne med lidt bedre vejr end det har 
været indtil nu.   
 
Erik Lund      


