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ORIENTERING TIL MEDLEMMERNE.
Generalforsamling
Bestyrelsen har endnu en gang besluttet at udskyde årets generalforsamling. Vi forventer at
den kan afholdes mandag den 26. april 2021, kl. 19, i Beboerhuset Egilsvej 55. Der er vedlagt
materiale angående Generalforsamlingen.

NYT
INTERNET-TV.
Vi har igangsat en udskiftning af pakkefiltre, så internetdelen kan få mere plads. Det betyder,
at der kan tilbydes højere hastigheder og et mere stabilt internet.
Pakkefiltrene blev skiftet sidst i januar, og om koblingen af internettet i Antennehuset er sket
natten til den 23. februar.
De TV programpladser vi bruger internt ændres ikke.
Når vi ændrer noget i anlægget, som gerne skulle være en forbedring, kan det ikke undgås at
signalerne forsvinder i en periode. Det håber vi, at der er forståelse for blandt medlemmerne.
.

WEB-TV (Playmaker)
Der har i flere år været et ønske om at kunne se den TV-pakke man har hjemme via
internettet. Altså på mobil, tablet eller computer. Det har vi nu sat i gang. Alle medlemmer
har adgang til den TV pakke man betaler for. Adgangen skal lige aktiveres, det sker ved at gå
på https://selvbetjening.saxonet.dk/login. Der kommer så en ”log in” side. Her skal man bruge
det Net ID og det Kodeord, som man fik tildelt ved overgangen til Nal Medienet. Mangler
man det, kan der ringes til Nal Medienet (tlf. 70130339 tast 1) og få det oplyst. På siden
”Velkommen til Saxoparken”, øverst til venstre vælges STREAMING og WEBTV. Her kan
man så hente ”Playmaker APP’en”. Så er man klar til brug, det er nemt.
PIXI BRUGSANVISNING (i det daglige brug)
Når Playmaker appen er aktiveret, får man en forside (TV) hvor alle ens programmer er listet.
Vælger man et program, vil der nederst på siden være mulighed for at sætte udsendelsen på
pause eller spole tilbage.
Vælger man ARKIV, ser man de programmer der har været udsendt de sidste 48 timer. Man
kan søge på ”Alle kanaler” eller ”Alle genrer”. Der kommer et rullefelt i bunden hvor man så
kan vælge, bekræftes med tryk på ”Ok”.
Herefter kan man så vælge, om man vil afspille eller optage programmet (bliver straks lagt i
en sky).
Vælger man OPTAGELSER, kan man se og afspille de programmer man har optaget.
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, se vedlagte skema.
Man kan caste web-signalet op på et TV, hvis man har en CromeCast eller en AirPlay.
TV-pakkerne vil kunne ses i hele Europa.

TV2Play
Foreningen har som et extra tilbud, tilbudt medlemmerne at kunne købe TV2Play, uden
reklamer, til en fordelagtig pris 39 kr./md.
TV2 har krævet at det kun er medlemmer som har alle TV2’s kanaler, det vil sige at man har
den store pakke.
For medlemmer i pakke 2 betyder det, at de mangler TV2SportX for at kunne opfylde
betingelserne. Nu er der imidlertid mulighed for at tilkøbe SportX via Paymaker delen, gør
man det, kan man så godt bestille TV2Play.

Formandens Beretning
Foreningen har nu 426 medlemmer, 363 har TV-pakkerne og 63 har internet-pakkerne alene.
Foreningen bestemmer selv indholdet af TV-pakkerne. Vi har valgt at fortsætte med samme
indhold i 2021. Dog har Disney lukket for programmet XD
Udsendelsen af TV - programmer sker i samarbejde med Canal Digital, via vores
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, som jo er ved at blive lukket i Danmark, men vi fortsætter med
udsendelse af signalet. 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 på Saxovænget, ulige numre,
Njalsvej 64-82 og Njalsvej 86-100. Vi forventer at fortsætte renoveringen af nye kabler til de
enkelte ejendomme i 2021, 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.

Noter fra kassereren
Kontingent:
Vi har forsøgt at holde priserne i ro ved at bruge de ”FEEpenge” vi får, til at nedsætte
pakkepriserne.
I forbindelse med introduktion af Web-TV har Copydan ønsket en øget betaling.
Vi har bedt Nal-Medienet stå for udsendelsen af regninger, samt stå for tilmelding/afmelding
og ændring af pakker og internet. (Tlf. 70130339+1).
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 2020 og 2019.
Regnskabet viser et overskud.

Fejlmelding
Fejlmelding TV/Radio: Skal ske til Dansk Kabel TV. Tlf. 43 32 47 00 (angiv postnr.)
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.

BESTYRELSEN. Formand: Gerner Jespersen, Saxovej 92 (formandsaxopark@saxonet.dk)
Kasserer: Ole Sørensen, Gullfossvej 15 (kasserersaxopark@saxonet.dk)
Sekretær: Per Christiansen, Saxovej 116
Ivan Eskildsen, Njalsvej 77
Claus Cederberg, Saxovej 70

FORENINGENS TELEFON 21 44 00 59

SAXOPARKENS PLAYMAKER
Tilkøbskanaler 2021. Købes for minimum 3 måneder.
Vi køber kanaler ved 2 forskellige udbydere Canal Digital (CD) og ViaSat (V), hvilket giver
nogle problemer med hensyn til tilkøb af kanaler, så:
Medlemmer der har pakke 2 eller 3 kan frit købe blandt nedenstående.
Medlemmer der har pakke 1 kan købe blandt Canal Digital’s (CD) kanaler.
Kanal fra
Pris pr. mdr. incl.
Kanal fra
Pris pr. mdr. incl.
Canal Digital
moms
ViaSat
moms
Al Jazeera
International
Animal planet
BBC Brit
BBC Earth
BBC World News
Bloomberg
Canal 9
Discovery
Discovery ID
Discovery Science
Eurosport 1
Eurosport 2 DK
History Channel
H2 History Channel
Kanal 4
National Geographic
Nat Geo Wild
6’eren
TLC
TV2 Fri
TV2 News
TV2 Sport
TV2 SportX
TV2 Zulu
DK4

10 kr. CD

Boomerang

20 kr. V.

25 kr. CD
20 kr. CD
20 kr. CD
20 kr. CD
10 kr. CD
42 kr. CD
30 kr. CD
13 kr. CD
13 kr. CD
25 kr. CD
35 kr. CD
15 kr. CD
15 kr. CD
42 kr. CD
15 kr. CD
15 kr. CD
42 kr. CD
30 kr. CD
42 kr. CD
42 kr. CD
42 kr. CD
42 kr. CD
42 kr. CD
25 kr. CD

Cartoon Network
CNN
Disney Channel
Disney Junior
France 24
Nickelodeon
Nick Jr.
TV3+
TV3 Puls
TV3 Sport1
TV3 Max
Vh1
Vh1 Classic
Viasat Explorer
Viasat History
Viasat Nature
VSport Golf

25 kr. V
25 kr. V
35 kr. V
15 kr. V
10 kr. V
25 kr. V
15 kr. V
66 kr. V
40 kr. V
55 kr. V
35 kr. V
25 kr. V
16 kr. V
13 kr. V
13 kr. V
13 kr. V
35 kr. V

Ønsker man at tilkøbe kanaler til Playmaker (kan kun ses på mobil, tablet eller computer) går
man ind på
https://selvbetjening.saxonet.dk/login
eller via www.nal-medienet.dk. (”Fanen” NAL MEDIENET. Andre foreninger. Saxoparken.)
Så kommer der en ”log in” side. Brug det tilsendte Net ID og Kodeord.
På siden ”Velkommen til Saxoparken”. Vælges øverst til venstre STREAMING og WEB TV.
Så er det muligt at vælge extrakanaler. Som så i løbet af kort tid vil være tilgængelig på ens
Playmaker APP.
Betaling for kanaler påføres kvartalsregningen.

