Antenneforeningen Ølstykke Vest
Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2017
Stofas vedligeholdstekniker, har ydet os en fantastisk flot service
Vi kan glædes ved at vi har et godt og stabilt fællesantenneanlæg, som har kørt rigtig flot i 2017 og i flere tidligere år.
Sætter nogen en pæl ned i vore kabler, eller på anden måde ødelægger i vores anlæg, så er det klart, at det kan
resultere i fejl, dog typisk blot fejl i lokalområdet. - Vi roser gerne Stofa teknikerne, for de har været professionelle og
dygtige til hurtigt at isolere og løse de problemer vi har haft.
Også i 2017 opstod der signalforstyrrelser udenfor vores anlæg. Også her har Stofa, deres driftsovervågning og deres
samarbejdspartnere, som fx Global Connect og tv-stationerne, været hurtig til at få etableret korttids-løsninger. Samt
nogenlunde smertefrit, at komme tilbage til en permanent løsning igen. Det har knebet lidt med at varsle brugerne, men
ellers flot. - Vi har ingen problemer haft i 2017, der har drillet i længere tid. - Har nogen i vores anlæg oplevet det, altså
problemer i længere periode, så ligger fejlen i stikledningen til boligen, eller et andet sted i boliginstallationen.
Udbygning af huller i dækningsområdet
Med henvisning til referatet for 2016 - flere småprojekter, med udbygning af huller, fortsatte også lidt ind i 2017. Faktisk
var en enkelt opgave her end ikke helt afsluttet ved udgangen af året 2017. Forsinkelserne skyldtes forglemmelser
undervejs og lidt manglende kommunikation. Disse serviceydelser burde kunne klares lidt bedre.
Men vi er rigtig glade for det der ellers er udført, det giver vækst i foreningen.
webtv.stofa.dk
Vi ved det er et kæmpe arbejde med at holde diverse app’s opdateret og at have løsninger til forskellige browsere, men
her er der også en del som burde kunne fungere bedre, fx kommunikationen til brugerne. Det er uheldigt, for hver gang
Stofa laver om på noget så ’vippes mange bruger af pinden’ som så måske bliver træt af at finde tilbage igen, til noget
der virker. - Men har hørt, at det er ikke spor bedre ’på den anden side af gaden’.
Alt i alt mener vi at – Stofa yder markedets bedste service og tilbyder markedets største valgfrihed i produkter.
Opgradering til Docsis 3.1
Der er ikke meget nyt om det i 2017 – og dog vi har noget væsentligt at berette: I et møde med Stofa i efteråret nævnte
vores Stofa Key Account Manager, at vi nok godt kunne enes om en aftale, hvor Stofa tager udgiften med opgraderingen,
mod at Stofa og vores forening tegner en ny 5-årig samarbejdsaftale. Bestyrelsen har derfor et forslag til
generalforsamlingen: Forslag om at bestyrelsen godt må binde foreningen til en ny 5-årig aftale med Stofa.
Planlægning af opgraderingen ventes at starte i 2018 Q4. Opgraderingen ventes tidligst at være afsluttet i 2019.
Ny aftale med Toftehøj Vænge og Svanholmvænge
Der er tegnet ny aftale imellem antenneforeningen og DAB-boliger på Toftehøj Vænge og Svanholmvænge gældende fra
januar 2018. Det betyder at beboerne der nu har fuldstændig samme tilbud og valgfrihed som andre af vore medlemmer,
der bor i egen bolig. Alle gældende tilbud og priser fra Stofa kan ses ved at slå op på stofa.dk og der indlægge sin snailmail postadresse, fx Svanholmvænge 55, 3650 Ølstykke.
Ændring i bestyrelsen og hjemmeside
Herman Ransborg ønsker, grundet svingende helbred, at nedtrappe en del af hans arbejde med antenneforeningen.
Bestyrelsen ønsker her muligheden, at kunne lave en glidende overgang, hvor Erik Jepsen overtager formandsposten. Vi
får herefter sandsynligvis en helt ny og mere enkelt hjemmeside. Til det nye hjemmeside beholdes adressen aovnet.dk.
Regnskabet og økonomi
Der henvises til fremlæggelsen på generalforsamlingen.
Medlemsantallet
Vi startede året 2017 med 1.163 medlemmer. Vi gik ind i 2018 med i alt 1.164 medlemmer.
Også i 2017 har vi fortsat oplevet et godt samarbejde med ejendomsmæglerne og dermed sikret at tilflyttere får
information om muligheden i fællesantennen.
Bestyrelsen byder alle nye medlemmer velkommen og vi takker vore trofaste medlemmer.
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