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Veddelev Antennelaug - Referat af ordinær generalforsamling 2018

Tirsdag d, 13 februar 2018 kl. 19.30 i-VSB klubhus på havnen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for 2OL7 og planer for 2018 v/ formanden.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab tor 2OL7 og forslag til budget for 2018 V/
kassereren. Herunder kontingent og gebyrer, samt YouSee takster 2018. Regnskab og bud-
get findes på wr,rnru.veddelev.dk under Veddelev Antennelaug

4. Indkomne forslag

Ingen modtagne forslag

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer,

På valg til bestyrelsen er:

. Piet Jansen, Hyldeholm 37, (villig til valg)

. Camilla R Møller Okseholm 15, (villig til genvalg)

. Bent Aagaard Nielsen, Langholm 25, (ønsker ikke genvalg)

Suppleanter:

. Søren Bang Korsholm, Hyldeholm 18, (Villig til genvalg)

. Kurt Lauridsen, Langholm 3, (villig til genvalg)

Revisorer:

. Marianne Steglich, Maribovej 4

. Niels Skovgaard, Maribovej 6

6. Eventuelt. - Under dette punK kan man besvaret spørgsmål og få praktiske oplysninger
om vores anlæg, samt mulighederne gennem YouSee W-pakkevalg og Bland-selv kanaler,
samt den nye YouSee Boks, bredbånd og mobiltelefon m.v.

Referat
Ad, 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Per Helle, der blev valgt med akklamation. Dirigenten indledte med at
konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og, at dagsordenen indholder de krævede
punkter. Generalforsamlingen kunne dermed kunne erklæres for lovlig.

Ad. 2 Bestyrclsens beretning for 2OL7 og planer for 2018

Bestyrelsens beretning for året 1 januar 2017 - 31 december 2017 blev fremlagt af formanden
Piet Jansen:

Aret 2017 er gået godt i Veddelev Antennelaug - Vi har haft en stabil signalforsyning med i[V
og Bredbånd og alt det andet, som vi bliver tilbudt fra YouSee, Der har på intet tidspunkt været
længere afbrydelser i hverken TV eller bredbånd,
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Sidste år besluttede vi at acceptere et tilbud fra YouSee om opgradering af vores anlæg til høje-
ste signalstandard Docsis 3.1. Projektet lød meget enkelt, men har været meget omfattende,
idet anlæggets fysiske komponenter skulle opgraderes for at kunne håndtere signaler i et udvi-
det frekvensområde fra op til 850 MHz til 1200 MHz. Dette stiller noget større krav til både for-
stærkere og HF-tæthed.

Resultatet er blevet at stort set alt vores signaludstyr og de store skabe er blevet udskiftede.
Omkostningen har beløbet sig til over 250.000kr, som YouSee har betalt. Det, som vi betaler
herfor er en forlængelse af vores kontraktbindingsperiode til 5 år.

Opgraderingen og ombygningen af anlægget blev udført i august-september måned og er nu

fuldt færdigt og idriftsat.

Dette betyder at vi nu yderligere kan tilbyde følgende.

Bredbånd op til 1.000 Mb fra YouSee
Bredbånd fra anden udbyder end YouSee, pt. kun Hiper
Kun Bredbånd og ikke TV pakke
Ny og smartere YouSee boks til kun 30 kr/mdr.

Efter at YouSee er stoppet med at sende analoge TV og FM signaler er det alene digitale signa-
ler kanaler på nettet, som fylder mindre og dermed giver mere plads til både flere HD TV og
UHD TV signaler, samt større hastigheder på internettet.

Den gamle YouSee plusaftale og Plusboksen, der kostede 99kr/mdr. er nu erstattet af en ny
YouSee-boks som kan ca. 3 gange så meget og koster mindre end en 1/3 til 30 kr/mdr. Boksen
giver mange nye muligheder, som så bliver nødsaget til at sætte sig ind i.

Vi tilbyder nu i 2018 følgende 6 TV pakker:

1. Grundpakke med 25 faste pakker
2. Mellempakke med 35 faste kanaler
3. Mellempakke 10- bland-selv med 25 faste og 10 selvvalgte kanaler
4. Mellempakke 20- bland-selv med 25 faste og 20 selvvalgte kanaler
5. Fuldpakke med 61 faste kanaler
6. Fuldpakke - bland-selv med 25 faste kanaler og 39 selwalgte kanaler

Bland selv pakkerne koster det samme som de faste pakker. Vælger man bland selv i stedet for
de faste pakker, skal man kontakte YouSee og bestille det eller endnu nemmere bestille det
over "Mit YouSee" Log-in på www.yousee.dk Udover det programkort, som man får tilsendt fra
YouSee skal man skalenten have et CA-indstiksmodultil at sætte programkortet ind fjernsynet,
eller via en af de nye YouSee boks.

Flere medlemmer har især tidligere fundet det meget bøvlet, at få installeret bland-selv kana-
lerne på TV'et. Med en af de nye YouSee bokse er det hele blevet meget mere enkelt. Det bed-
ste er at man nu kan klare sig med en fjernbetjening.

Hvis man køber et nyt fjernsyn, så husk at spørge i forretningen og få evt. en vejledning med,
De nye moderne smartTV er forprogrammede med YoUSee, så her skal man blot vælge rigtigt i

de mange menuer, som man skal igennem ved opstarten af fiensynet.

Hastigheden på bredbåndet og internettet er i de seneste år blevet forøget flere gange, såbdes
at man får et stadigt hurtigere net til nogenlunde samme pris.
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Bredbånd bestilles direkte hos YouSee, enten over "Mit YouSee" Log-in på www.vousee.dk .

Man kan også kontakte dem på telefonen.

Sammen med bredbåndet medfølger der også følgende ekstra muligheder:

,/ Fastnet telefon,/ C More - film og serier samt web-tv kanalerne C More First og C More Series*
./ YouSee Film & S6rier - danske filmklassikere samt film og serier til børn
,/ Webmail./ Bland Selv Bredbånd,/ Telefonisk og'online support

Vi vil i øvrigt anbefale at man til bredbåndet tilføjer YouSee Sikkerhedspakke med "F-secure"

Herudover tilbyder YouSee også mobiltelefon abonnementer til favorable priser.

Service og vedligehold varetages fortsat af Dansk KabelTV. Dansk kabelTV tager sig også af at

hjælpe beboere med at få deres tilslutninger til at fungere. Det kan handle om meget forskelligt,
såsom fejl i kabler, tilslutningsdåser, antenneforstærkere o.s.v. Dette udføres naturligvis mod

betaling, men det er min opfattelse at Dansk KabelTV's teknikere er både kompetente og meget

hjælpsomme.

I efteråret hørte jeg at vores vandforsyningsselskab FORS manglede et egnet sted for en an-

tenne til radiolinkei til vore vandmålere. Vi tilbød dem at leje plads på vores antennemast på

Fiskervejen. Der er nu indgået en lejeaftale med FORS og på grund af lejeindtægten kan vi nu

foreslå en mindre kontingentnedsætte i2018,

Med hensyn til det kommende år 2018, så har bestyrelsen kun den ambition at få YouSee more
tilvores anlæg.

Til slut viljeg gerne lige gøre opmærksom på både vores Antennelaugs Hjemmeside på

www.veddelev.dk og på YouSee's omfattende hjemmeside på www.YouSee.dk , som ligger un-

der www.veddelev.dk

Hvis det ikke fører nogen vegne hen, kan en opringning til formanden måske hjælpe dig videre.
En anden mulighed er at kontakte YouSee, hvis det er bredbåndet, det handler om.

Hvis det er både TV og bredbånd, at kontakte Dansk KabelTV. De kan så mod betaling tilbyde
at komme ud og gennemgå ens installationer og rette fejlene.

Under sidste punkt Eventuelt vil vi orientere lidt mere og svare på spørgsmål om de YouSee
produkter, som kan levere gennem vores antenneanlæg.

Efter nogle afklarende spørgsmål godkendte forsamlingen beretningen

Ad. 3 Frcmlæggelse af revideret regnskab tor 2OL7 og forslag til budget for 2018.

Kassereren fremlagde og gennemgik først regnskabet og derefter budgettet for 2018. Herunder

kontingent og gebyrer, samt YouSee takster 2018. Regnskab og budget findes på wvwv.vedde-

lev.dk under Veddelev Antennelaug

I budgettet har bestyrelsen foreslået en kontingentnedsættelse på 50kr, som modsvares af lejeind-

tægten på vores antennemast på Fiskervejen, som ikke har været i brug ii nogle år. )
Priserne på YouSee pakkerne er i år 'kun" steget med omkring 4o/o.
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Ad. 4Indkomne forslag

Der var i år ikke fremkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen

Ad 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

På valg til bestyrelsen var:

. Piet Jansen, Hyldeholm 37, (genvalst)

. Camilla R Møller Okseholm 15, (genvalgt)

. Søren Bang Korsholm, Hyldeholm 18, ( Nyvalg, tidl. Suppleant)

Suppleanter:

. Kurt Lauridsen, Langholm 3, (genvalgt)

. Svend Olsen, Svaleøvej 48

Revisorer:

. Marianne Steglich, Maribovej 4 (genvalgt)

. Niels Skovgaard, Maribovej 6 (genvalgt)

Alle blev valgt ved akklamation, idet der ikke blev opstillet flere kandidater end de ledige pladser.

Ad 6. Eventuelt. - Under dette punkt blev der diskuteret og udvekslet praktiske oplysninger om
vores anlæg, samt drøftet muligheder gennem YouSee W-pakkevalg og Bland-selv kanaler, samt
den nye YouSee Bok, bredbånd og mobiltelefon m.v.

Generalforsamlingen sluttede med at dirigenten takkede forsamlingen for et godt møde, og Forman-
den takkede dirigenten for en god ledelse af mødet.

Veddelev d.f,marb 2018
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Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Piet Jansen

Kasserer: Camilla R Møller

Sekretær: Jakob Nicklasson

Bestyrelsesmedlem : Jens Sylvest

Bestyrelsesmedlem: Søren Bang Korsholm

Piet Ja{oCen, formand


