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ORIENTERING TIL MEDLEMMERNE.
Generalforsamling
Bestyrelsen har besluttet at udskyde årets Generalforsamling fra februar til marts. Vi forventer
at coronaen er aftaget, så vi kan afholde den mandag den 28. marts 2022, kl. 19, i Beboerhuset
Egilsvej 55. Der er vedlagt materiale.

Formandens Beretning
Foreningen har nu 398 medlemmer, 338 har TV-pakkerne og 60 har internet-pakkerne alene.
I september fik vi endelig afholdt 2021 Generalforsamlingen, den var blevet udskudt flere
gange.
Foreningen bestemmer selv indholdet af TV-pakkerne. Vi har valgt at fortsætte med samme
indhold i 2022. Dog har Paramount lukket.
Udsendelsen af TV - programmer sker i samarbejde med Canal Digital (Allente), via
Hovedstation på Korup Antennelaugs adresse. 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.
Internet og telefoni sker fortsat i samarbejde med Nal-Medienet i Næsby.
Servicen står Dansk KabelTV for.
Vi beholder FM-signalet til radioen. Lyden fra FM-programmerne kan også høres på TV’et
Som service for medlemmerne forsøger vi at lægge info om planlagte afbrydelser og
problemer på hjemmesiden www.saxoparken.dk og Facebook (Saxoparkens Antenneforening)
Renovering:
I år fortsatte renoveringen af anlægget. Der er renoveret kabler på Njalsvej 102- 122. Og
internet delen har fået en opgradering, så der kan tilbydes hurtigere og mere stabile
hastigheder. Vi forventer at fortsætte renoveringen af nye kabler til de enkelte ejendomme i
2022, de pågældende ejendomme vil blive kontaktet af Bestyrelsen.
Info:
Vi fortsætter samarbejdet med Saxoparkens Grundejerforenings hjemmeside,
www.saxoparken.dk. Antenneforeningen har sit eget link, her kan væsentlige nyheder, love,
kanalmønster og referater findes.

INTERNET
Vi har udskiftet pakkefiltre, så internetdelen kan få mere plads. Det betyder, at der kan
tilbydes højere hastigheder og et mere stabilt internet.
Priser: 3/1 Mbit/s
99 kr./md
100/100 Mbit/s
206 kr./md
200/100 Mbit/s
256 kr./md
400/100 Mbit/s
306 kr./md
1000/100 Mbit/s
336 kr./md

WEB-TV (Playmaker)
Medlemmerne har taget godt imod Playmaker (Web-TV). Der er mange som har fået åbnet
for Playmaker, så de kunne se den TV-pakke man har hjemme, via internettet. Altså på mobil,
tablet eller computer.
Playmaker er indeholdt i pakke prisen.
Der er mulighed for at tilmelde sig på Foreningens hjemmeside www.saxoparken.dk (Et gråt
felt øverst til højre eller linjen Playmaker i oversigten). Man bliver omdirigeret til
Saxoparkens side hos NAL Her skal man logge ind, med det Netid og kodeord man fik da vi
overgik til internet fra NAL (Ellers kontakt dem tlf. 70130339).
På velkomstsiden, aktiveres feltet øverst til venstre og derefter vælger man ”streaming” og
derefter vælge enhed. Følg derefter anvisningerne.
Når APP’en er installeret kan man se alle de kanaler, der er i ens TV pakke.
Ved brug af Playmaker kan man spole tilbage, starte forfra, i ”arkivet” kan man optage
programmer 5 dage tilbage.
Web-TV kan ses på op til 4 forskellige enheder, dog kun 2 ad gangen.
Der er mulighed for at købe extra kanaler på Web-TV.
Man kan caste web-signalet op på et TV, hvis man har en CromeCast eller en AirPlay.
TV-pakkerne vil, via internet, kunne ses i hele Europa.

TV2Play over internet
Foreningen har som et extra tilbud til de medlemmer der har pakke 3, de kan købe TV2Play,
uden reklamer, til en fordelagtig pris 39 kr./md, normal pris 199 kr./md. Se regler og
tilmelding på hjemmeside.

Noter fra kassereren
Kontingent og Pakkepriser:
ViaSat (TV3´s programmer) har varslet kraftige stigninger på deres TV kanaler i 2022.
Det har især betydning for pakke 2 og pakke 3 medlemmer.
Vi har forsøgt at holde priserne nede, ved at bruge af den Fee vi får.
Årsregnskabet udviser et underskud. Det skyldes, at der er betalt 5 kvartalsregninger, i stedet
for normalt 4, til NAL.
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