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Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2008
Digitalisering
På generalforsamlingen 2008 vedtog vi at bestyrelsen skulle arbejde videre mod løsningen Canal Digital
FAMILY MIX og at bestyrelsen skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når dette var klart.
Idéen hermed var at også vi i vores forening kunne være med på forkanten med at få fordelene i det
digitale signal og med FAMILY MIX at opnå den individuelle valgfrihed hos brugerne. Med digitalsignalet
kan der ligge en del tv-stationer på én kanalplads, men med de mange valgfrie digitalkanaler fordres at
hele vores kabelnet opgraderes så det kan håndtere signaler op til 865 MHz. De økonomiske rammer for
opgraderingen, som bestyrelsen havde aftalt med Canal Digital sælgeren, viste sig ikke at holde. Selv om
en del af opgraderingen kan bæres af foreningens kassebeholdning så vil indførelsen af FAMILY MIX
indebære at der skal en ekstraregning ud til medlemmerne. Dette var ikke sat i udsigt ved den ordinære
generalforsamling 2008. – Derfor valgte bestyrelsen at udskyde en afgørelse til den ordinære
generalforsamling 2009 og at arbejde videre med rammerne for opgraderingen af kabelnettet, dels for at
få prisen ned og dels for at minimere risici i yderligere efterfølgende udgifter.
Bestyrelsen udskød et forslag om FAMILY MIX til den ordinære generalforsamling 2009, men det
indebærer en investering som medlemmerne må tage stilling til. Bliver forslaget vedtaget så ventes det at
medlemskontingentet for det efterfølgende år, i 2010, vil ligge på prislejet 925 kroner pr medlem. Der er
dog altid en usikkerhed i hvad priser er ud i fremtiden, fx rumler TV 2 med at få folketinget med på at
stationen skal ændres til betalingskanal. Dette ventes afklaret i starten af 2009.
Bestyrelsen har nøje fulgt alternativerne til Canal Digital FAMILY MIX, som StofaNet, YouSee, A+,
BOXdanmark og Dansk Bredbånd. Alle har det til fælles at det vil koste en større udbygning af
kabelnettet. Med Dansk Bredbånd kunne vi dog starte ud med en minimalistisk løsning, men det ville
fordre en langt større administration i foreningen, og det vil blive for dyrt, hvis vi herefter skulle nå til
noget der ligner konceptet i FAMILY MIX. Så FAMILY MIX er fortsat langt det bedste valg.
Med FAMILY MIX er der taget højde for at vi fortsat har analogkanaler til de gamle analogfjernsyn og at
vi her for det meste har en digital spejl og at man yderligere kan håndplukke digitalkanaler efter eget
valg – alt dette uden at løbe ind i dobbeltabonnement. Ligeledes med FAMILY MIX på fællesantennen
kan man fortsat vælge kun at have det analoge grundpakke. Man kan også her, med kun grundpakke,
vælge at have internet, eventuelt suppleret med telefoni over internet. Der findes også en variant, hvor
man tegner abonnement på FAMILY MIX, hvor man kun ønsker de analoge kanaler, her sparer man det
halvårlige kortafgift. - Vælger vi ikke at indføre Canal Digital FAMILY MIX konceptet på fællesantennen så
fortsætter vi som hidtil, her vil vi stå med et kabelnet der trænger til en opgradering.
Bestyrelsen har derfor 2 alternative budgetforslag for 2009, et med og et uden FAMILY MIX.
Mistede servicepartner
Vores servicepartner igennem mange år, Nordic TV Communication, gik konkurs i september 2007. Det
indebar naturligvis at bestyrelsen måtte finde midlertidige løsninger og søge efter noget permanent og
holdbart. Samtidig måtte vi holde igen på efter regning opgaver, hvor vi i forbindelse med konkursen
mistede, hvad der var dækket i serviceaftalen. – Pr. 1. april 2008 startede vi en serviceaftale med Canal
Digital med en bindingsperiode på 5 år. Prislejet ligger nogenlunde som vi var vandt til. Aftalen er ikke
bundet til at vi vælger FAMILY MIX, men det er klart at der ligger nogle administrative og praktiske
fordele i at vælge netop dem, hvis vi også har FAMILY MIX, fx når medlemmer til- og framelder sig
FAMILY MIX. Men det var i første omgang prislejet som gjorde det interessant at undersøge forholdene
hos Canal Digital nærmere.
Servicen som Canal Digital har ydet står fuldt ud mål med forventningerne. Især i de første måneder blev
der skiftet i spandevis af stik og fordelere i vore skabe. Canal Digital er gået til opgaven med krumt hals
og dette kan tydeligt ses fx som en forbedring i returvejen, signalkvaliteten er forbedret for de fleste.
Bestyrelsen har kun ros til overs for den daglige service og reaktionstiden. Sidst på året 2008 har Canal
Digital oplyst at man har outsourcet servicedelen til Relacom. Det bliver de samme personer som kommer
til at yde service hos os og i 2008 har det ikke ændret på, hvortil vi skal melde om fejl og lignende.
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Regnskab og medlemmer
Vores samarbejdspartner om foreningens bogholderi og regnskab, Britt Hammerbak, som bor ved
Buresøen i Slangerup, har ydet et støt og solidt arbejde for foreningen. Skulle vi vælge FAMILY MIX så vil
mængden af arbejde her falde i 2010.
Ved årsskiftet 2008/2009 har foreningen 1062 medlemmer med fuld pakke og 90 med grundpakke, i alt
1.152 medlemmer. Det er en tilbagegang på 12 medlemmer i forhold til 2007. Der er enkelte medlemmer
som fortsat bor i området, som har meldt sig ud af foreningen, men disse opvejes rigeligt med en
tilsvarende lille tilgang af nye medlemmer i 2008. Tilbagegangen skyldes primært tomme boliger som står
til salg i området, hvor boligsælgeren venter at hussalget trækker i langdrag. I 2008 havde vi desværre 6
medlemskontingenter, som efter tredje rykker måtte overgå til inkassoopkrævning. For 2009 vil
bestyrelsen ændre lidt praksis her, hvor der lukkes for signalet efter anden rykker. Hermed håber vi at
kunne bekæmpe disse ulyksalige situationer med inkasso. Ligeledes for at holde på medlemmerne så har
bestyrelsen varslet prisændring for tilslutning gældende fra 1. marts 2009: Tilslutning, hvor der findes en
stander 6.500 kroner og er man passiv i mindre end 2 år så dog kun 4.500 kroner. Priserne er inklusiv
moms. Igen for 2008 var vi lidt bagud med hensættelse til CopyDan, vi budgetterede med en stigning fra
200 i 2007 til 225 kroner pr medlem for 2008, men regningen blev på 238 kroner pr. medlem. Der findes
lidt mere om dette på hjemmesiden under servicenyt. Vedrørende de øvrige tal for 2008 henvises til
aflæggelse af regnskab på den ordinære generalforsamling.
Forstyrrelser i TV kanaler
Også i 2008 har der været en del kanaludfald, forstyrrelser på kanaler og udfald for lokalområder, bl.a.
grundet kabelbrud. Ønsker du en detaljeret oversigt her så er de alle nævnt på hjemmesiden under
Servicenyt, se under Emnet varsel og fejl, eller under TV kanaler. Samlet set så har det været et godt år,
med færre fejl end for tidligere år. Der skal dog nævnes, vi valgte at flytte TV3+ grundet indstråling fra
det nye mobile nødradionet kaldet SINE eller Tetra-nettet.
Kabelnettet
I 2008 fik vi lagt lidt om med forstærkere så signalniveauet igen blev normalt for de berørte dele af
nettet. Det har også været nødvendigt at udskifte et par vejunderføringer fordi kablerne var dårlige. Der
har også været enkelte kabelsamlinger i jorden, som nødvendigvis måtte skiftes. Den største løft har vi
opnået ved at få skiftet syge forstærkere og mange tærede stik og fordelere. Der er fortsat kabler som
ligger på vippen til at burde blive skiftet grundet ælde, fugt og tæring. Det er bl.a. disse som vil blive
skiftet, hvis vi vælger Canal Digital FAMILY MIX. Med klargøring til FAMILY MIX vil man også opdele
kabelnettet i flere øer end de fem vi har i dag og dermed sikre bedre signal til alle. Vi kan vælge at tage
løftet i kabelnettets kvalitet nu sammen med FAMILY MIX eller at udskyde det til problemerne bliver
graverende for de enkelte områder. Vælger vi ikke FAMILY MIX så må vi se tiden an om nettet kan bære
hvad vi ønsker at have på det. Der er sat lidt af i budgettet.
Bestyrelsen anbefaler at vi vælger FAMILY MIX og at vi får givet kabelnettets kvalitet et løft.
Nye kanaler og prøvekanaler
På generalforsamlingen valgte vi at få Disney Playhouse med, så vi nu har i alt tre Disney kanaler. Fra 15.
december 2007 og frem til 1. marts 2008 havde vi TV 2 Sport på prøve. I denne periode havde vi i alt tre
prøvekanaler. En modul i boksen anvendt til TV 2 Sport kunne skiftes, så samme udstyr kunne
genanvendes til Disney Playhouse. Ellers så har vi i 2008 prøvekigget på Disney Playhouse, Travel
Channel, The History Channel, Discovery Civilisation, Nicoleoden, TV 2 Film (i to perioder), dk4, BBC
Prime, Silver, Discovery Science, Boomerang, Showtime og TV 2 News. I november fik vi nyt om at SBS
TV fra 1. januar 2009 vil blive til 6’eren, en Mandekanal fra SBS. Vi har ingen informationer om det, men
kunne gætte på at 6’eren dernæst bliver til en betalingskanal fra 1. november 2009.
Radio
I februar blev Radio 2 eller R2 til Radio City. TV2 Radio blev i september købt af SBS som på stedet
åbnede en radio ved navnet Nova FM. Hermed neddroslede SBS deres station Radio City så det mest er
blevet til internet radio. Vi kan dog muligvis stadig fange Radio City fordi nedlukningen gik ikke så hurtigt
som varslet, men bestyrelsen valgte at følge varslet, i stedet er indlagt en ny erhvervsradio: JP radio.
Prisstigninger i vore kanaler
Viasat varslede kraftige stigninger for Tv3 og Tv3+, først 4% fra 1. september 2008, og dernæst for
september 2009 en stigning på hhv. 18% og 42%. Vi valgte at lade stigningen indgå i budgetforslaget for
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2009. TV2 Charlie, TV2 Zulu, CNN, Eurosport, Discovery, Animal Planet og SBS Kanal 4 stiger ligeledes i
2008. I alt hæver det sammen med stigningen i CopyDan medlemskontingentet for fuld pakke med 250
kroner. Heri er ikke medregnet at TV 2 måske bliver til en betalingskanal, rygterne siger at dette kunne
give en årlig kontingentpåvirkning på 375 kroner og der er ikke medregnet at 6’eren måske bliver til
betalingskanal i løbet af året. Prisen for grundpakken kan fortsat holdes i ro.
Disse prisstigninger slår mest igennem, hvis vi kører videre uden FAMILY MIX, hvor vi kun for en del af
året skal betale til betalingskanaler, hvis vi vælger FAMILY MIX.
Internet
Nordit hævede igen hastigheden for bredbånd i september og sænkede prisen for IP-telefoni. Ved årets
udgang havde ca. 460 medlemmer internet via fællesantennen.
Hjemmesiden
Hjemmesiden www.aovnet.dk er godt besøgt. Siden sommeren 2007 har der været mere end 100
tusinde opslag. Vi ved det godt, at dette ikke alt sammen er opslag fra medlemmerne og at meget
skyldes nyhederne lagt under Debat. Men hjemmesiden er efterhånden kendt af mange og alle er
velkomne.
Nye medlemmer
Lidt flere nye boliger på Marienlystvej er kommet med og vi har fået enkelte nye boliger i vores
dækningsområde med. Der er også udarbejdet tilbud til en del, hvor der ikke umiddelbart findes en
stander ved skel, bl.a. et tilbud for alle boliger på Vinkelvej, men endnu har disse tilbud dog ikke ført til
nye medlemmer. Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen i fællesantennen.
Året og generalforsamlingen 2009 vil blive husket for
Igen i 2008 fik vi nydt at de mange tekniske opgaver løses kollektivt i fællesantennen.
Men 2008 var også året, hvor bestyrelsen brændte sig på det med FAMILY MIX. Gik vi til ekstraordinær
generalforsamling med et valg som indebar en ekstraregning til medlemmerne, så ville mange måske føle
sig ført bag lyset med første accept af FAMILY MIX. På den anden side, vi havde sat i udsigt at der skulle
et nyt valg til. Bestyrelsen beklager situationen, men der er altså nu chancen for at tage stilling til om vi
vil digitaliseringen og FAMILY MIX og hvad dette indebærer. Så forslaget lever videre, og er nok
foreningens hidtil mest vidtgående.
Da der allerede er kogt meget suppe på FAMILY MIX og da vi let kommer i tidsnød på
generalforsamlingen, samt da vi ved sidste ordinære generalforsamling fik en tilkendegivelse af at der var
interesse i at få valg af vigtige afgørelser lagt ud i hjemmene. Så har bestyrelsen besluttet at vedlægge
en stemmeseddel, hvor der skal svares inden generalforsamlingen om du ønsker FAMILY MIX.
Valget om FAMILY MIX vil derfor ikke fortsætte på generalforsamlingen.
Sammen med stemmesedlen vil du finde en folder fra Canal Digital der informerer om løsningen og du vil
finde to alternative budgetforslag, et med FAMILY MIX og et uden. Slagets gang på generalforsamlingen
vil afhænge af om vi har valgt FAMILY MIX eller ej. Skulle FAMILY MIX blive valgt så vil løsningen være
indført på nettet 1. september 2009. Og der vil blive tid på generalforsamlingen, hvor Canal Digital
fortæller endnu en gang, hvorfor du i sommerens løb skal huske at tilmelde dig FAMILY MIX.
Bestyrelsen mener: Konceptet FAMILY MIX vil være som at gå fra en kollektiv husmandsløsning, til den
totale frihed. Foreningen har kapacitet til at ofre de første 840 tusinde kroner i kabelnet opgraderingen.
Vil du være med til at ofre resten, så vi kan få FAMILY MIX og et tidssvarende kabelnet.
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