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ORIENTERING TIL MEDLEMMERNE.
Generalforsamling
Årets generalforsamling afholdes mandag den 25. februar 2019, kl. 19,
i Beboerhuset Egilsvej 55, se vedlagte materiale.

Formandens Beretning
Foreningen har nu 441 medlemmer, 405 har TV-pakkerne og 36 har internet-pakkerne alene.
Udsendelsen af TV - programmer er i de sidste 3 år sket i samarbejde med Dansk Kabel TV
og Canal Digital fra Hovedstationen på Klokkestøbervej. For at skabe en bedre kvalitet har
Canal Digital imidlertid ønsket at flytte Hovedstationen til Teracom i Høje Tåstrup. Blandt
andet skulle EPG’en forbedres. Det har givet foreningen store problemer, da vi ikke har det
fornødne modtageudstyr i vores Antennehus. Løsningen er blevet, at der etableres en ny
Hovedstation på Korup Antennelaugs adresse. Her har Canal Digital været behjælpelig med
finansieringen af stationen. Signalerne sendes herfra via en fiber til vores Antennehus på
Njalsvej, det sker i samme kvalitet som signalerne modtages. Derfra sendes det videre til de
enkelte medlemmer. Overgangen forventes at ske i slutningen af februar, her kan der
forekomme afbrydelser i signalet.
Vi bestemmer selv indholdet af TV-pakkerne. Vi har valgt at fortsætte med samme indhold i
2019. I pakke 3 bliver Comedy Central til Paramount Network, og får et nyt indhold med film.
Og TNT udgår.
Internet og telefoni sker fortsat i samarbejde med Nal-Medienet i Næsby.
Servicen står Dansk Kabel TV for.
FM-signalet er ved at blive lukket i Danmark, men vi fortsætter med udsendelse af signalet.
Vi forsøger at lægge info om planlagte afbrydelser på hjemmesiden og Facebook.
Foreningen tilbyder det internet baserede TV2Play til de medlemmer som har pakke 2 og 3
(man behøver ikke have internet hos Saxoparken). Medlemmerne kan få TV2Play, uden
reklamer, til en pris på 39 kr./måned. Tilmelding skal ske til Nal-Medienet på telefon
70130339, eller på foreningens hjemmeside. Man får så tilsendt log-in til den APP, som skal
hentes. TV2Play kan ses på op til 5 forskellige enheder, dog kun 2 ad gangen.
Vi har de sidste år snakket om en Web-tv løsning.
Canal Digital har et koncept med Web-tv, hvor man kunne se de samme kanaler som man har
hjemme, på computer, tablet og mobiltelefon. Vi har arbejdet videre med konceptet og afholdt
flere møder med Canal Digital. Canal Digital’s udgangspris var 5 kr./måned. Men Copydan
ville have 10 kr./måned fra alle medlemmer i Foreningen, stigende med 5 kr/måned pr år, altså
ikke kun fra de der benyttede sig af tilbuddet. ViaSat ville også have 4 kr./måned. Så vi vil
gerne have et overblik over interessen.

Renovering:
I år har vi udskiftet 32 ældre strømfordeler i nettet med nye tidssvarende. Vi forventer at

fortsætte renoveringen af nye kabler til de enkelte ejendomme i 2019, de pågældende
ejendomme vil blive kontaktet af Bestyrelsen.
Infokanal:
Vi fortsætter samarbejdet med Saxoparkens Grundejerforenings hjemmeside,
www.saxoparken.dk. Antenneforeningen har sit eget link, her kan væsentlige nyheder, love,
kanalmønster og referater findes.

Noter fra kassereren
Kontingent:
Vi har forsøgt at holde priserne i ro. Dog er priserne for pakke 1, 2 og 3 steget med det beløb
som leverandørerne har varslet.
Vi har bedt Nal-Medienet stå for udsendelsen af regninger, samt stå for tilmelding/afmelding
og ændring af pakker og internet.
Det betyder at der udsendes opkrævning hvert kvartal, med betaling den første hverdag i
kvartalet. Sker betalingen ikke udsendes rykker omkring den 10.-14. i måneden (her er der et
rykkergebyr på 100 kr.). Betales der ikke vil der ske en frakobling 8-10 dage efter.
Udmeldelse skal ske senest en måned før udgangen af et kvartal. Der tilbagebetales intet.
Regnskab:
Regnskabet indeholder som ønsket både regnskabstallene fra 2018 og 2017.
Regnskabet viser et mindre underskud

Kanaler
Prøvekanalerne vælges af Foreningen hver 2. måned blandt kanalerne fra Canal Digital og
ViaSat.

Fejlmelding
Fejlmelding TV/Radio: Skal ske til Dansk Kabel TV. Tlf. 43 32 47 00
Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.
Fejlmelding Internet/Telefoni: Skal ske til NAL-Medienet. Tlf. 70 13 03 39
mandag, tirsdag, torsdag 9-16, onsdag 9 -17, fredag 9-15
Support Internet: 70 13 03 39 + 5
mandag-fredag 17-21, lørdag-søndag 10-14

Hus installationer
Husk at gamle stik og ledninger kan være årsag til billedforstyrrelser. Skift dem til en nyere
model. Et nyt fjernsyn vil gerne have nye stik og ledninger.
Foreningen tilbyder igen i år et servicebesøg, se vedlagte blanket om teknikerbesøg.
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Teknikerbesøg
Enkelte medlemmer har på generalforsamlingen fremlagt klager af teknisk art, klager som vi
på stående fod har haft svært ved at afhjælpe.
Derfor har vi i lighed med tidligere år, og i samarbejde med foreningens tekniker besluttet at
medlemmer med tekniske problemer kan få besøg i løbet af februar, således at de tekniske
problemer kan afklares.
For god ordens skyld skal vi sige, at hvis det er selve kablet mellem TV´et og kabeldåsen der
er problemet eller det er TV´et der er noget galt med, vil teknikeren give et tilbud på et nyt
kabel eller hvad der nu skal til for at løse problemet. Denne del er for medlemmets egen
regning.
Medlemmer med tekniske problemer bedes udfylde nedenstående seddel. Sedlen afleveres
senest 15. februar 2019 til formanden på Saxovej 92.

BESTYRELSEN

FORENINGENS TELEFON
21 44 00 59

---------------------------------klip------------------------------------Adresse_________________________________________ ønsker teknikerbesøg
Telefon____________________________ træffes bedst kl. ______________________
Teknisk problem_________________________________________________________
_________________________________________________________

sedlen afleveres senest 15. februar 2019 på Saxovej 92

