Antenneforeningen Ølstykke Vest

Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2007
Digitalisering
Ud over det ganske land har mange anskaffet sig nyt radio og TV udstyr, fx fladskærme. Udviklingen tog
fat i 2006, men forhandlernes omsætning af radio og TV udstyr overgik i 2007 tidligere år. Mange har
afprøvet mulighederne i at modtage digitalsignaler bl.a. for at opnå bedre billede på skærmen, og en hel
del har tumlet med mediacenterløsninger. Også vore medlemmer er på vej mod de nye muligheder og
ser nye behov i signaler.
Lige meget, om man selv har parabol, eller man er med i en fællesantenne, så har brugerne især i 2007
ytret ønsker om større individuel valgfrihed. Det resulterede i, at en del antenneforeninger i august gik
samme og dannede en fælles forening, BOXdanmark, som skulle åbne op for en langt større vifte af
muligheder til fællesantenner, og det resultere i at Canal Digital, Stofa og YouSee omdefinerede deres
løsninger til fællesantenner. Hos os har bestyrelsen mærket behovet i spørgsmål fra medlemmerne, fx
havde en del spurgt til, om man kunne se Pay Per View VM-boksebraget Kessler-Calzaghe på vores net,
eller om vi kan noget mere indenfor det digitale på vores net.
Hvordan man kan opnå større individuel valgfrihed, og hvordan man kan opnå de fordele, der ligger
indenfor det digitale, har også været årets fokus hos os.
Mistede servicepartner
Vores servicepartner igennem mange år, Nordic TV Communication, gik konkurs i september. Vi har
derfor en del af året levet med service efter regning, og en midlertidig løsning, indtil vi igen opnår en
varig partneraftale. Det forventer bestyrelsen at være på plads i starten af 2008. Denne midlertidige
situation gav en hel del ekstra arbejde for bestyrelsen.
Regnskab
Else B. Jespersen lukkede i foråret firmaet Alqa Regnskab. Vores nye samarbejdspartner om foreningens
bogholderi og regnskab blev Britt Hammerbak, som bor ved Buresøen i Slangerup. Det gav lidt ekstra
arbejde, men Britt var i forvejen kendt med opgaverne for os, idet hun var backup hos Else.
I 2007 opnåede foreningen 1.164 betalende medlemmer. Vedrørende de øvrige tal for 2007 henvises til
aflæggelse af regnskab på den ordinære generalforsamling.
DVB-T
For signaler fra DR, TV 2 og de svenske stationer. Her skiftede vi i december 2006 over til at hente de
jordbaserede digitalsignaler. På generalforsamlingen i februar vedtog vi endvidere at lægge det danske
DVB-T mux, og to af de svenske mux på fællesantennen. Men DVB-T signalet drillede både hos os og i
afsendelse fra masterne. For analogsending af de svenske stationer på fællesantennen tabte vi
tålmodigheden i april, og skiftede her til signaler fra satellit. I oktober lagde Sverige signalerne om.
Derefter fik vi også styr på de svenske digitalpakker på fællesantennen. Det danske DVB-T signal drillede
også, dog ikke i samme grad som fra Sverige, men efter man fik opgraderet et par gange i Hove, og efter
vi fandt fugt ved en antenne, så ser problemerne med DVB-T ud til endelig at være løst.
Forstyrrelser i TV kanaler
I maj skiftede vi, grundet signalproblemer, endnu et parabolhoved, og der er i årets løb skiftet lidt udstyr
i mastehytten grundet fejl. I maj ombyggede vi til et nyt racksystem i mastehytten, og vi etablerede
nødventilation, som går i gang i tilfældet, at kølersystemet skulle svigte. I forbindelse med ombygningen
fik vi renoveret og opdateret udstyret i hytten. Ombygningen gav som ventet lidt ekstra forstyrrelser sidst
i maj og i juni måned. DVB-T signalet er nok det der har drillet mest i 2007, men vi har også i løbet af
året, ud over justering efter ombygningen, været igennem en finjustering af signaler i to ekstra
omgange. Samlet set så har udstyret i hytten dog opført sig godt i 2007. - Men via hjemmesidens
”Servicenyt” har vi i årets løb informeret om selv det mindste problem. Følger man med der, så kan man
måske blive lidt overrasket over, at der er så meget at se til. - I foråret havde Dong/Nesa en planlagt
strømafbrydelse, som også gjaldt mastehytten. Afbrydelsen var dog kun kortvarig.
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Kabelnettet
Streng 1, dvs. Levkøjvej, Violvej, Snerlevej, Astersvej, Solsikkevej, Pelagonievej, Lotusvej, Lupinvej og
Hyacintvej, har drillet mest i 2007, her er der fundet og rettet en del fejl. Bl.a. er en del forstærkere
udskiftet, men der er også skiftet til nye og bedre forstærkere mange andre steder i kabelnettet.
Alfred Hansens Plads, Helmar Filtenborgs Plads, Rytter Bakken, Søhøj Park, Søvænge, Svanholm Vænge
og Marienlystvej fik en afbrydelse 13. december da en entreprenør havde ødelagt et el-jordkabel.
Grundet en manglende fast servicepartner sidst på året så var forbedringer foretaget i kabelnettet ofte
knyttet til aktuelle problemløsninger.
Nye kanaler og prøvekanaler
På generalforsamlingen valgte vi at beholde Kanal 4, selv om den blev til betalingskanal, og vi udbyggede
med betalingskanalerne The Voice TV, Disney Channel og Toon Disney. Af gratis kanaler udbyggede vi
med SBS NET samt DR Update, og var med her da stationerne åbnede. - Vi skiftede til to prøvekanaler,
en i grundpakken, som tidligere, og endnu en i den fulde TV program pakke. Midt i december lagde vi TV
2 Sport på, som en tredje prøvekanal, i forbindelse med at vi til den ordinære generalforsamling 2008 har
forslag om kanalen. TV 2 Sport kører videre som prøvekanal februar måned ud, og bliver den vedtaget,
så beholdes pladsen.
Radio
På radiofronten - kanalerne blev finjusteret i maj. Også i 2007 blev der sjoflet lidt rund, fordi de skifter
ejerskab og lignende, fx blev Yes2Day pr. 1. november afløst af Radio 100 Soft, men Yse2Day fortsætter
på internet.
Prisstigninger i vore kanaler
Viasat varslede igen stigninger for Tv3 og Tv3+, gældende fra 1. september 2007. Vi valgte at betale, og
lod stigningen indgå i budgetforslaget for 2008. TV2 Charlie, TV2 Zulu og SBS TV Kanal 5 stiger ligeledes
i 2008. I alt hæver det medlemskontingentet med ca. 100 kroner.
Internet
Nordit sænkede igen priserne i august for bredbånd og for IP-telefoni. Ved årets udgang havde godt 450
medlemmer internet via fællesantennen.
Ny hjemmeside
Hjemmesiden www.aovnet.dk blev lagt om i 2007. Det nye layout har en sektion med henholdsvis
Opslagsinformation, Servicenyt og Debat.
Udbygninger – Nye medlemmer
I februar fik vi sidste etape af Søhøj Park med i fællesantennen. I marts fik vi de 28 nye plejeboliger på
Søvænge med. Marienlystvej, med 26 boliger, her fik vi de første tilkoblet i starten af december. Vi
ønsker jeg alle velkommen i fællesantennen.
Vi har fortsat huller i vores dækningsområde, hvor der endnu ikke er kabel og skabe ved skel for
tilslutning, her plejer servicefirmaet at udregne priser, når der viser sig interesse for tilslutning. Grundet
servicesituationen, har bestyrelsen for tre områder afvist med, at vi ikke kan klare at få udregnet tilbud
nu. Bestyrelsen forventer at nå tilbage til normale forhold en gang i foråret 2008.
At kunne imødegå konkurrence
Igen i 2007 fik vi nydt at de mange tekniske opgaver løses kollektivt i fællesantennen.
Men 2007 var også året, hvor bestyrelsen søgte, at opnå mere individuel valgfrihed for vore medlemmer,
og søgte hvordan kan vi få langt mere digitalsignal frem til hjemmene, hvordan vi kan beholde fordelen i
det kollektive og undgå ulemperne. Det resulterede i et forslag fra bestyrelsen som måske er foreningens
hidtil mest vidtgående, at knytte os til en koncept fra Canal Digital.
Bestyrelsen mener: Konceptet vil være, som at gå fra en kollektiv husmandsløsning, til den totale frihed.
Men er vi parat til det?
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