VEDDELEV ANTENNELAUG
Referat af ordinær generalforsamling i
Veddelev Antennelaug
Tirsdag d. 3 marts 2020 kl. 19.30 i VSB klubhus på Veddelev havn.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Per Helle til hvervet som dirigent. Per blev valgt ved akklamation.

2.

Bestyrelsens beretning for 2019 og planer for 2020 v/ formanden Piet Jansen.
Det er en urolig verden vi lever i og det gælder også på vores område her i veddelev Antennelaug. Vores eget kabelnet har det godt og bliver passet og plejet.
Vi kan således igen i år berette om en stabil signalforsyning gennem vore kabelnet med TV
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.
Som nævnt er det en urolig verden, som vi lever i. I efteråret kom YouSee og TV udbyderen Discovery op og slås om priser, TV-pakker og muligheder for bland-selv. Det gik hårdt
til og de skændtes højlydt i pressen og med store helsidesannoncer i aviserne. Både sort
skærm og sportsfri TV blev der lovet os. De blev desværre ikke enige og fra Nytår fik vi andre kanaler ind med nye sportskanaler til dem, der ikke kan leve uden. Nogen siger at parterne nok kommer tilbage til forhandlingsbordet igen, da alle taber penge og kunder på
den manglende aftale.
Det er imidlertid et væsentligt moment, at vi for første gang nogensinde er gået ind i et nyt
år uden de sædvanlige prisstigninger på 4 -8%. YouSee har erkendt at kundernes smertegrænse for prisstigninger nok er nået.
Flow-TV og Streaming Tver to begreber, som fylder meget i den løbende debat.
Flow-TV er det, som man ser her og nu medens det udsendes, som vi altid haft det og som
kan tages ned med en luftantenne.
Streaming TV sendes digitalt hentes via en YouSee TV-boks eller f.eks. en Apple-TV eller
en Google boks på det tidspunkt, som vi rekvirerer det. Det kan være TV programmer, film
eller andet, som vi ønsker at se.
Reelt er de to systemer i dag nærmest smeltet sammen. Du kan f.eks. tænde dit TV og se
at det program du vil se allerede er startet på Flow-TV. Du trykker nu på START-FORFRA
knappen og dit TV skifter nu over i Streaming-TV mode og begynder at streame programmet ned forfra. Undervejs ringer telefonen og du trykker pause, hvorefter TV udsendelsen
sættes på standser. Senere trykker du på start og udsendelsen fortsætter ligesom på en
DVD-afspiller.
På den tekniske side er vi fortsat godt kørende i Veddelev Antennelaug, siden vi i 2017 besluttede vi at lade YouSee opgradere vores anlæg til højeste signalstandard DOCSIS 3.1
har vi kunnet håndtere alt hvad et moderne kabelnet kan præstere og fuldt konkurrencedygtige i forhold til de nye og moderne fibernet.
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Vi kan dag tilbyde:
• Bredbånd op til 1.000 Mb fra YouSee
• Mulighed for andre leverandører af Bredbånd, f.eks. Fastspeed og Maxspeed, også
selvom man har TV Pakke fra YouSee.
• Kun Bredbånd og ingen TV pakke
• Ny og noget smartere YouSee boks.
• YouSee More til de medlemmer, der har 2 eller 3 YouSee produkter, som omfatter
TV-pakke med bland-selv –YouSee Bredbånd – YouSee- Mobiltelefon.
Fordelsprogrammet ”YouSee More” fik vi med i 2018. Læs om mulighederne ved at logge
ind på Mit YouSee
YouSee More indebærer at man gratis kan få henholdsvis 3 eller 5 af følgende 10 fordelsydelser på alle youSee på alle platforme.:
1.

F-Secure sikkerhedspakke til 3 PC’ere

2.

2xGB Dobbelt data på mobilen

3.

YouSee Premierefilm på TV og mobil

4.

YouSee Musik – Millioner af musiknumre

5.

C-more Film og serier

6.

E-bøger og lydbøger

7.

Sjov for børn

8.

Dit digitale ugeblad

9.

Meditation og mindfulness

10.

Bidrag til Børns vilkår

De forskellige fordelsmuligheder kan løbende skiftes og koster ikke ekstra.
Nogle medlemmer inkl. mig selv har haft en del problemer med at få fordele for alle mine
YouSee produkter: Mellempakke, Bredbånd og mobiltelefoner. Problemet var i mit tilfælde,
at man kan være registreret på to forskellige abonnementsnumre og så kan man ikke finde
ud af det i YouSee.
Efter at YouSee er stoppet med at sende analoge TV- og FM-signaler er det alene digitale
signaler 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.
De, der stadig har den gamle YouSee plusaftale og Plusboksen, der kostede 99kr/mdr. kan
få den ombyttet til 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 fordele.
Vi tilbyder i 2020 følgende 6 Medlemspakker:
1.

TV Grundpakke med 25 faste pakker

2.

TV Mellempakke med 35 faste kanaler

3.

TV Mellempakke – bland-selv med 25 faste og 10 selvvalgte kanaler

4.

TV Fuldpakke med 61 faste kanaler
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5.

TV Fuldpakke – bland-selv med 25 faste kanaler og 39 selvvalgte kanaler

6.

Digitalt filter til bredbånd uden TV (koster kun medlemskab og servicegebyr)

Bland selv pakkerne koster fortsat det samme som de faste pakker. Vælger man bland selv
i stedet for de faste pakker, skal man kontakte YouSee og bestille den via login på
www.yousee.dk - Mit YouSee. Alternativt kan det gøres telefonisk eller i YouSee butikken i
Algade i Roskilde.
For at kunne se de valgte bland-selv-kanaler skal til hvert fjernsyn have enten
1.
En smart YouSee boks med indbygget dekoderkort. Den er gratis i anskaffelse, men
koster 30 kr. i abonnement.
2.
et CA-modul med programkortet, som sættes ind i siden af fjernsynet. CA-modulet
koster 300kr. og det første programkort er gratis
3.

At ens fjernsyn er forsynet med plads til et programkort

Vi anbefaler, at man vælger en YouSee boks, som nr. 1 og så dekoderkort i f.eks. køkken
og børneværelser. Hvis man vil have flere YouSee bokse er det også muligt og der i øvrigt
rabat på leje af flere bokse.
Hvis man vælger løsning 2 til f.eks. TV i køkkenet eller andre steder i huset skal man hertil
have et programkort, som man får tilsendt fra YouSee. For at sætte det i TV’et skal man
også have et indstiksmodul for at sætte programkortet ind fjernsynet med. Der skal et kort
pr. TV eller YouSee boks.
En del medlemmer finder det bøvlet, at få installeret bland-selv kanalerne på TV’et. Med en
YouSee boks er det hele blevet meget mere enkelt. Det bedste er desuden, at man kan
klare sig med en fjernbetjening.
Hvis man køber et nyt fjernsyn, så husk at spørge i forretningen og få evt. en vejledning
med til opsætningen. De nye moderne smartTV er forprogrammerede med YouSee, så her
skal man blot vælge rigtigt i de mange menuer, som man skal igennem ved opstarten af
fjernsynet.
Bredbånd og internet fås hos YouSee i flere udgaver med hastigheder op til 1.000 Mbit.
Det seneste år er der kommet flere alternative udbydere af bredbånd og internet til meget
konkurrencedygtige priser Flere tilbyder således op til 1.000Mbit bredbånd til omkring
250kr/mdr. Hertil kommer så en sikkerhedspakke til 39kr/mdr. for 10 licenser
YouSee tager 399kr/mdr. for den samme hastighed, men den indeholder også en sikkerhedspakke med 3 licenser.
For 239kr/mdr. får du hos YouSee kun 50/10 Mbit. Det er nu nok kun et spørgsmål om tid
inden de bliver nødsaget til også at åbne op for posen med bedre og billigere tilbud.
Sandheden er at bredbånd er et rent guldæg på bundlinjen. Udover udgiften til etableringen er det næsten gratis i driftsomkostninger. Så jeg tror, at alle priserne kommer længere
ned.
Det eneste væsentlige problem, som man får når man skifter væk fra YouSee er den YouSee mailadresse som man har og måske har haft i mange år. Den kan bevares, men det
koster omkring 30kr/mdr.
Vi vil i øvrigt stærkt anbefale, at man med hensyn til sikkerhed mod virus og anden dårligdom anvender YouSee Sikkerhedspakke med ”F-Secure”. Den fås gratis i YouSee More
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pakken og der kan købes med flere licenser. Der findes også flere andre, herunder også
gratis programmer på markedet af varierende kvalitet og sikkerhed.
YouSee tilbyder også mobiltelefon abonnementer til en foreningspris. Igen her er der favorable alternativer til lavere priser, men det er stadig TDC, som har det absolut bedste og
net af sendemaster og dermed mobildækning.
Service og vedligehold af vores kabelnet varetages af Dansk KabelTV. Vi er fortsat meget
tilfredse med deres service op opfølgning på tingene.
Dansk kabelTV tilbyder også at hjælpe beboere med at fejlfinde i deres kabler, antenneforstærkere og stikdåser. m.m. Denne service udføres naturligvis mod betaling, men det er
min opfattelse at DK-TV’s teknikere er både kompetente og meget hjælpsomme.
Med hensyn til det kommende år 2020, så har bestyrelsen kun den ambition at sikre, at vi
fortsat får mest muligt fra YouSee for vores penge, samt at anlægget til stadighed vedligeholdes på det højest mulige tekniske niveau.
Til slut vil jeg gerne lige gøre opmærksom på både vores Antennelaugs Hjemmeside på
www.veddelev.dk og på YouSee’s omfattende hjemmeside på www.YouSee.dk.
Hvis der er dårligt eller ustabilt TV-signal eller bredbånd/internet kan det være enten installationen i huset eller stikledningen. Man kan i disse tilfælde kontakte Dansk KabelTV. De
kan så mod betaling tilbyde at komme ud og gennemgå ens installationer og rette fejlene.
Kun hvis fejlen ligger ude i vores net eller i standeren vil foreningen dække udbedringen af
fejlen.
Under sidste punkt Eventuelt vil vi prøve at besvare konkrete svare på konkrete spørgsmål
vedr. jeres TV-pakker og bredbånd, som leveres gennem vores antenneanlæg.
3.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 og budget for 2020 V/ kassereren.
Herunder kontingent og gebyrer, samt YouSee takster 2020. Regnskab og budget findes på
www.veddelev.dk under Veddelev Antennelaug
Kassereren Camilla Møller gennemgik regnskabet og budgettet.
Der blev stillet enkelte afklarende spørgsmål, hvorefter regnskab og budget blev godkendt

4.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne til generalforsamlingen

5.

Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
Følgende medlemmer af bestyrelsen, suppleanter og revisorer var på valg og blev genvalgt,
idet der ikke opstillede andre kandidater:
• Piet Jansen, Hyldeholm 37 - genvalgt
• Camilla R Møller, Okseholm 15 - genvalgt
• Jakob Niklasson, Okseholm 22 (Ikke på valg i år)
• Søren Korsholm, Hyldeholm 18 (Ikke på valg i år)
• Kurt Lauridsen, Langholm 3 (Ikke på valg i år)
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Suppleanter:
• Svend Olsen, Svaleøvej 48, - genvalgt
• Valg af ny suppleant – da der ikke kunne findes en kandidat til denne post, blev der
således ikke valgt nogen 2’ suppleant.
Revisorer:
• Marianne Steglich, Maribovej 4, - genvalgt
• Niels Skovgaard, Maribovej 6, - genvalgt
6.

Eventuelt. –
Under dette punkt gennemgik Jakob Niklasson Yousee’s præsentation ”Foreningsfordele
og muligheder hos Veddelev Antennelaug”
Jacob Niklassons PowerPoint præsentation er vedlagt som bilag til referatet.
Der var under dette punkt mange som gerne ville have svar på spørgsmål. Jacob og resten af bestyrelsen kunne her svare på det meste.
Til slut takkede først dirigenten og derefter formanden medlemmerne for en god og konstruktiv generalforsamling

Godkendt d. 6 november 2020

Piet Jansen

Per Helle

formand

dirigent
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