Antenneforeningen Ølstykke Vest
Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2018
Bestyrelsen har i 2018 indgået en ny samhandelsaftale, som indeholder en opgradering af hele vores net til
Docsis 3.1 med udskiftning af alt aktivt og passivt materiel.
I Januar 2018 blev der en ændring i bestyrelsen : Herman Ransborg ønskede at trappe ned og derfor blev vi
enige om at Herman blev næstformand og at Erik Jepsen blev Formand. Foreningen takker for Hermans
store arbejde især for hans ildsjæl for at få bredbånd på vores net i 1998.
I forbindelse med formandsskiftet fik vi også ny hjemmeside som indtil videre har Illa Jepsen som
webmaster. www.aovnet.dk
Nye aftaler med DAB er indgået, som i store træk gør at alle beboere i Tjørnehøjvænge, Svanholmvænge og
Carl-Hansens Alle er medlemmer af foreningen på samme vilkår som resten af foreningen. Før har DAB
administreret kundeforholdet, dette er flyttet til Stofa.
Vi har i det forløbene år fortsat vores arbejde med at lukke huller i vores net, i år er der udført
tilslutningsmuligheder på bla. Egevej, Cedervej, Johannedalsvej, Solsikkevej og Marienlystvej afd. 2.
I slutningen af året er der opstartet tilslutnings mulighed på Vejsten Syd 34 nye parceller.
Det har givet en del nye medlemmer samt at der i området er solgt huse til nye beboere i ca. 91 parceller. Vi
byder alle de nye medlemmer velkommen.
Vores hovedstation er blevet renoveret med nyt materiel, en forløber for kommende opgradering af vores
net i 2019 til Docsis 3.1.
Vi har haft en del udfordringer på dele af vores net, med manglende bredbånd, med korte periodiske udfald,
som har været vanskeligt at finde, netop fordi fejlen kun var der i maks. 10 min. Dette betød at når en
tekniker fra Stofa kom frem var fejlen der ikke mere. Det man fra Stofa side gjorde var at en del router blev
overvåget for at indkredse hvor fejlen opstod. Her var der også et medlem som hjalp med at overvåge og
give besked hvis han oplevede noget, tak herfra til Annemonevej 28. Området som sendte støj ud på nettet
blev indkredset til vores 2 noder på Engblommevej og Violvej så her startede man med generel udskiftning
af komponenter. Dette tog ca. 6 uger i 30 graders varme. Fejlen skyldes nogle komponenter i nogle
forstærkere samt nogle stik på hovedkabler.
Nettet var oppe at køre igen, blot en uge efter kom der igen støj på nettet, men denne gang fandt man
hurtigt fejlen som skyldtes at vores Fibernode ved Hans Erik Nielsen Vej, var blevet lukket inde af et
hvepsebo og derfor fik hedeslag.
Mine sider var på Stofas hjemmeside nede i en periode på grund af et hacker angreb.
WiFi problemer er virkeligt noget der har været konstateret, og stort set alle henvendelser om dette har vist,
at der internt har været forkert opsætning dårlig kabling forkerte stik, forkert placering at aktivt udstyr. Her
er der hjælp at hente enten hos bestyrelsen eller hos Stofa, samt på vores hjemmeside hvor der er link til
WiFi installation.
Bestyrelsen har også fortaget nogle tiltag i forbindelse med persondataforordningen, og er i dialog med en
advokat / jurist med netop speciale på dette område. I korte træk er det medlemmers mailadresser vi ikke
må opbevare mere end en given tid eller videregive, men når der kommer mere konkrete regler for
foreninger om hvilke oplysninger vi må ligge inde med vil vi tilpasse os til dette.
Året har været et travlt for bestyrelsen, det gælder både den administrative del og den tekniske del. I det
nye år hvor vi får opgraderet vores net så vi får mulighed for 1000 mb. download og 300-500 mb. i upload
vil flere helt sikkert vælge bredbånd hos os. De nye muligheder med streaming og 4K vil fremadrettet kræve
mere teknisk viden i bestyrelsen. Dette har vi valgt ved at forslå med nye kræfter til bestyrelse. På sidste
generalforsamling opfordrede vi interesserede til at melde sig. Dette er der to der har gjort, som begge har
med IT at gøre i det daglige. Og de har begge tilkendegivet at de gerne vil deltage i bestyrelsen.
Regnskabet og økonomi
Der henvises til fremlæggelsen på generalforsamlingen.

Medlemsantallet
Vi startede året 2018 med 1.164 medlemmer. Vi gik ind i 2018 med i alt 1.108 medlemmer.
Også i 2018 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 vores trofaste medlemmer.
Formandens beretning ved Erik Jepsen.

