Antenneforeningen Ølstykke Vest
Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2016

Gaven fra Stofa
2016 var andet kalenderår med en ren Stofa/forenings-aftale – En så kaldt Stofa fordelsaftale.
Aftalen indeholder et tillæg om en gave fra Stofa på 1,5 millioner kroner (eks. moms) øremærket til opgradering eller
reparation af kabelnettet eller udbygning af huller i foreningens dækningsområde. Noteret i aftalen er endvidere, at
mindst halvdelen skal bruges til udbygning af huller i dækningsområdet. Ved årsskiftet 2015/2016 var bestyrelsen
sammen med Stofa godt i gang med at få samlet beregninger og tilbud fra Stofa på udbygning af huller, hvor bestyrelsen
prioriterede steder efter vist interesse fra potentielle nye medlemmer år bagud. I tilbudskampagnen valgte vi også,
sammen med Stofa, at inkludere alle passiver, eller steder hvor der i forvejen står aktive skabe i skel, men hvor boligen
ikke pt. udnytter muligheden at blive tilkoblet fællesantenneanlægget. Oveni beløbsgaven fra Stofa gav Stofa også gratis
en ny stikledning, hvis foreningen også ville tilbyde tilkobling gratis. Det valgte vi at følge. Dermed havde vi for alle disse
nye områder et tilbud om helt gratis at kunne blive tilkoblet fællesantenneanlægget. Kravet var blot at man enten skulle
vælge abonnement på noget med tv eller med bredbånd og naturligvis også gerne begge områder og at man selv skulle
nedgrave stikledningen. Da etableringen var godt i gang, valgte vi at fortsætte, så hele beløbet på de 1,5 millioner kroner
gik til dette udbygningsprojekt. En stor del af undtagelserne i foreningens dækningsområde blev dermed udfyldt, men
dog ikke alle. Investeringsbeløbet er opbrugt, og lidt ind i 2017 vil bestyrelsen nærmere aftale med Stofa, hvornår vi igen
går tilbage til normale tilkoblings-vilkår og hvad dette nærmere så skal være fremover. Alle som kunne være koblet på i
dag har modtaget mindst et informationsbrev om muligheden.
Opgradering til Docsis 3.1
En anden sag er foreningens kassebeholdning, den ligger på omkring 2 millioner kroner. Stofa er så småt i gang med at
opgradere egne anlæg til Docsis 3.1. Docsis 3.1 vil på bredbånd muliggøre at tilbyde hastigheder på op til 1 GHz og
faktisk højere. Sammen med andre medlemsejede anlæg venter vores forening på at Stofa har samlet erfaring og at
priser på Docsis 3.1 udstyr måske er faldet. Sandsynligvis sidst på året 2017 ser vi på, sammen med Stofa, hvordan
kabalen kan gå op for vores forening og anlæg. Vi skal nok regne med at kassen bliver tømt på en Docsis 3.1
opgradering måske en gang i 2018.
Mens gravearbejdet i 2016 skulle i gang valgte bestyrelsen at klargøre til endnu en lysleder-node på hjørnet af Astersvej
og Violvej. Dette foreløbige projekt var på 98.000 kroner (eks. moms).
FM og Radioprogrammer
De danske myndigheder taler af og til om at udfase FM for at skabe mere plads i det luftbårne (terrestriske) signal. For os
vil Docsis 3.1 lægge beslag på FM frekvensområdet til en udbygning af returvejen i bredbånd. Om nogle år findes FM
signalet ikke længere. I 2016 har vi tilmed haft forstyrrelse i nogle af vore FM kanaler. Her kommer forklaringen.
Signalet til FM i anlægget har vi længe hentet via antenner og paraboler i masten. Disse signaler blev efterhånden det
eneste antenneforeningen brugte masten til. Alt andet signal i anlægget modtages via lysleder. Vi har tidligere kigget på
at få lagt om, så signalet til vores FM i anlægget i stedet skulle komme fra Stofa. Vi tog i første omgang (i 2015) ikke
imod tilbuddet fra Stofa, med begrundelsen, at udstyret de foreslog var for dyrt i forhold til den korte tid vi sandsynligvis
kan bruge det.
Vind og vejr, samt trætop-grene, har ret længe generet signalet via masten og vi har modtaget et godt tilbud fra Telia i,
at få en oprydning i masten, for de sidste antenner og paraboler. Da dette blev vejet op imod at få renoveret i masten, så
valgte bestyrelsen alligevel at lægge om til signal fra Stofa, via lysleder, som signalkilde til anlæggets FM. Den 19.
december 2016 havde vi det nye FM program kørende, med signal fra Stofa via lysleder.
Ud over FM kan vi også henvise til 23 radiokanaler, der kan hentes via tv-signalet DVB-C. På internettet (via bredbånd)
findes også adgang til radio. Iblandt mange alternativer kan anbefales TuneIn Radio, med gratis mere end 100.000
kørende radiokanaler - og også de samme, som vi har via FM.
Valgfrihed
Du har ’altid’ kunnet vælge tv uden at skulle tilvælge bredbånd også. Du kan også nøjes med at tilvælge dit tvabonnement inkl. gratis bredbånd, der nu er med en hastighed på 2/1 Mbps til 0 kr./md. Vil man her udnytte modemmets
WiFi så koster det 25 kr. pr. md. - Mod betaling kan du også tilvælge bredbånd med følgende hastigheder 30/30 Mbps,
50/50 Mbps, 100/50 Mbps eller 300/50 Mbps.
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Du kan også vælge en betalings-internetpakke, hvor du kun abonnerer på bredbånd, uden nødvendigvis at tilvælge noget
i tv.

Med FritValg bygger man ovenpå TV-pakke 1, 2 eller 3
Vi har stadig en tv-pakke 1, 2 eller 3 at kunne vælge imellem, hvor man oveni dette kan tilvælge enkeltkanaler, FritValg.
Bland Selv er 8, 16 eller 32 tv-kanaler ovenpå tv-pakke 1
Bland Selv tv er en alternativ tilvalgsmulighed, som vi sandsynligvis får i starten af 2017. Her kan man i tv-pakke 1
abonnere på en Bland Selv tv pakke, hvor man kan lægge et aftalt antal tv-kanaler, fx 8 kanaler ovenpå tv-pakke 1.
MitTv er frit kanalvalg fra bunden
Allerede nu findes også muligheden ikke at vælge en tv-pakke, men at gå ud fra en MitTv abonnement, frit kanalvalg,
hvor man selv vælger de enkelte tv-kanaler man ønsker at abonnere på. Og det kan ændres fra måned til måned.
Se også på Stofa.dk om SmartTv og WebTv. Oveni alt dette er der så også muligheden at få IP-telefoni (fastnettelefoni)
og eller mobil-telefoni via Stofa. Også her vil vi blot henvise til Stofa.dk.
På den ordinære generalforsamling 2017 har vi sandsynligvis igen besøg af Stofa, hvor vedkommende, på en halv time
giver os alle en frisk opdateret produktoverblik og svarer på spørgsmål.
Fra januar 2017 ændres Tv-pakke indholdet som følger
TV3 Puls flytter fra pakke 2 til pakke 1, TV3+ flytter fra pakke 3 til pakke 2, Viasat Ultra HD kommer ind som en ny tv
kanal i pakke 3 *)
Og som sædvanligt gælder at alt i tv pakke 1 indgår også i tv pakke 2 og alt der er i tv pakke 2 er også med i tv pakke 3.
Ellers ovenstående dækker, hvad der lægges om i tv pakkerne pr. 11. januar 2017.
*) Bemærk at ikke alle kan se Ultra HD. At kunne se Ultra HD fordrer at man har en tuner/fladskærm der kan håndtere
Ultra HD signalet. Har man så ikke lige det, så kan man ikke se hvad kanalen sender, selv om man har tv-pakke 3. Værre
er det ikke.
Her kom så starten med én Ultra HD kanal, men vi har også en forventet kommende vækst i antal Ultra HD kanaler, der
vil skabe behov for det større kapacitet, som Docsis 3.1 giver. Årsagen er ikke kun bredbånd.
Mærkning af skabe
Mange af skabene i skel har i 2016 fået påsat et mærke med henvisning til Antenneforeningen Ølstykke Vest og til Stofa.
En årsag dertil er at man ved hvor man henvender sig for fx at melde om en skade. Mærket indikerer også at de der bor
op til dette skel med skabet kunne være koblet op på anlægget, hvis man ikke allerede er det.
Regnskabet og økonomi
Der henvises til fremlæggelsen på generalforsamlingen.
Medlemsantallet
Vi startede året 2016 med 1.127 medlemmer. Vi gik ind i 2017 med i alt 1.163 medlemmer. Tilgangen skyldes især de nye
muligheder for tilkobling, det håber bestyrelsen vil fortsætte lidt endnu.
Også i 2016 har vi 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.
Sidste nyt
SE, der ejer Stofa, har i december 2016 indgået en aftale med svenske Teracom Group AB, om køb af Boxer TV A/S.
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