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Det har været et par underlige år vi har været igennem,
bestyrelsen har 2-3 gange lagt op til generalforsamlinger, men er
blevet overhalet indenom af Covid 19. I 2019 havde vi også et
arrangement på skinnerne, hvor vi ville oplyse om hvilke
muligheder der i dag er i foreningen, dette måtte vi også aflyse.
Bestyrelsen har afholdt de møder der har været muligt, men også
her har vi været ramt af div. Begrænsninger.
Vi har holdt kontakten til FDA med video møder når der har
været noget af betydning.
Vi vendte kort muligheden for at få større hastigheder på vort
internet, mere om det senere.
På tv siden har den største ændring været at TV2 pludselig
forlangte at man skulle have alle deres kanaler i sit valgte tv
pakke for at kunne tilgå TV2 PLAY på fordelagtige vilkår, dette
betød at rigtig mange medlemmer valgte at opsige TV2 PLAY
enkelte fandt løsninger ved tilkøb af enkeltkanal, men alt i alt en
væsentlig forringelse af deres tilbud, den eneste trøst er at disse
nye regler gælder for alle antenneforeninger.

I hovedstationen har vi udskiftet vores CMTS, dette blev gjort da
der ikke mere kunne skaffes reservedele til den vi havde, på
plussiden har det givet os en bedre opdeling af anlægget i øer,
hvilket betyder mindre støj og lettere fejlfinding, bestyrelsen
valgte at indgå en leasingaftale over tre år så vi fik forbedret
vores likviditet.
I år blev byen ramt af et større tordenvejr med rigtig mange
lynnedslag, dette betød at dele af byen var uden signal i en
kortere eller længere periode, vi var hårdt ramt med smeltede
kabler, kortsluttede modems og afbrændte forstærkere, på trods
af omfanget synes jeg vi kom relativt hurtigt op at køre igen,
takket være en fin indsats af Expert.
Disse to ovenstående hændelser er hovedårsagen til at
foreningen stadig kæmper med at komme helt oven vande, men
der er lys forude.
Vort medlemstal er rimeligt stabilt nogle finder andre udbydere,
men lige så mange tilslutter sig vores forening, vi er nu omkring
1150 medlemmer og heraf har 1050 tilsluttet sig vores internet,
dette er ifølge andre antenneforeninger rigtig fint.
Vi har i foreningen et godt og velfungerende net, og priserne er
fuldt ud konkurrencedygtige, ser man på at vi lever fast ipadresse uden merpris (koster fra 20-50 kr.) samt at vi har web tv
uden merpris er vi i nedre del af udbydere hvad angår priser,
dette vil vi bestræbe os på at være også fremover.

Fremtiden byder på større hastighed, efter sommer kan
foreningen tilbyde hastigheder op til 500 mbit, der vil blive
udsendt en nyhedsmail snarest med nærmere informationer, det
er muligt at vi omlægger enkelte hastigheder.
I efteråret vil der blive afholdt informationsmøder i Ålbæk og
Jerup hvor foreningens forskellige tilbud vil blive fremlagt, dette
vil være arrangementer både for medlemmer såvel som ikke
medlemmer.
Telefoni ved Evercall kører efter deres oplysning uden problemer
med et rimeligt fast antal brugere.
Som det fremgår senere, har bestyrelsen foreslået enkelte
vedtægtsændringer, disse er efter vores overbevisning
nødvendige for at kunne følge med tiden.
Tak for alle input i de forløbne år uden disse ville det være
sværere at fungere som bestyrelse.
Tak til Expert for altid at være der, jeg tror vi har den bedste
hotline i DK.
Tak til Karsten for orden i tallene og til bestyrelsen for godt og
stabilt arbejde
Med disse ord overlader jeg min beretning til
generalforsamlingen
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