Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen i GVD
Antenneforening, mandag den 27. november 2002 på Gug Skole.
Det forløbne år har som sædvanlig været både travlt og spændende. Medlemmerne fik
i sommeren et tilbud om digital tv, idet de fik mulighed for at tegne abonnement hos
Telenor på en pakke, som blev distribueret via en Set-top boks i forbindelse med VM
i fodbold, hvor der var mulighed for at se samtlige kampe. Pakken indeholdt
derudover adskillige tv programmer. Foreningen har netop forhandlet et tilbud hjem,
hvorefter alle medlemmer får mulighed for at låne boksen gratis i 30 dage. Det er dog
ikke et tilbud, som der har været den store efterspørgsel efter fra medlemmernes side,
trods det at boksen sender programmerne i en fremragende kvalitet.
TV2 planer om at gøre Zulu til en betalingskanal fra 1.1.2003 er p.t. uafklaret ifølge
dagspressen. Der har været betydelig modstand fra seerne, og der er kommet forslag
om at antenneforeninger skal boykotte kanalen. Såfremt det bliver en betalingskanal,
må foreningen stoppe programmet til næste års generalforsamling, hvor der skal være
afstemning om betalingsprogrammer, da vi ikke under henvisning til sidste års
beslutning kan hæve kontingentet med kr. 120,- om året som det er meningen at Zulu
skal koste. Der har i årets løb være vist flere forskellige programmer på vores
prøvekanal, bl. a. Viasat Sport, Tvdanmark 1 og i øjeblikket Explorer Channel.
Bestyrelsen opfordre medlemmerne til at give deres mening tilkende overfor
politikerne om den dobbeltbetaling, der sker via den tvungne licens overfor DR og
TV2, idet vi er det eneste land i Europa, som har den dobbeltbetaling. Under vm i
fodbold så foreningen sig nødsaget til at stoppe udsendelsen af Tyskland 1 for at
undgå en retssag om betaling.
Der er også i det forgangne år sket en løbende vedligeholdelse og udbygning af
anlægget, idet der nedlagt ca. 6 km lyslederkabel fra hovedstationen til Landlystvej i
Gug, og fra hovedstationen til Letvadvej i Skalborg. Bestyrelsen forventer at
udbygningen forsætter med nedlægning af lysleder til Svenstrup- Godthåb området til
næste år.
Der er blandt mange medlemmer meget store forventninger til hvad foreningens
service og kontingent skal dække, idet man forventer både fejl og indstilling på både
fjernsyn, video og computer afholdt af foreningens kontingent på kr. 250,- incl.
moms. Et besøg af en tekniker koster let kr. 500,-. Da kontingentet ikke har været
reguleret i 16 år, skal det derfor præciseres, at foreningen kun dækker udgifter til

reparationer af foreningens internet routere og til og med 1. stikdåse hos det enkelte
medlem.
Foreningen skiftede internetleverandør pr. 1.10.2002 fra Sonofon til Tiscali, hvis
tilbud var mere attraktivt. Tiscali er Europas største udbyder af internet. Forbindelsen
sker via en lysleder direkte fra vores hovedstation til Tiscalis i København. Skiftet
sker bl.a. på grund af Tiscalis tilbud om faste ip adresser til det enkelte medlem, da
dette har været et stort ønske fra mange medlemmer. Leveringen af ip adresser har
desværre været forsinket, men foreningen har netop fået bekræftet leveringen og de
første adresser er netop leveret til de første medlemmer og resten vil blive lagt ud, så
snart det er muligt. Der er stadigvæk en pæn tilgang af nye medlemmer på internettet.
Desværre er der en ventetid på ca. 3 uger på grund af problemer med levering og
opdatering af nye routere. Der er i dag 2500 medlemmer på nettet.
Der har beklageligvis været en del nedbrud på nettet i den sidste tid, men teknikerne
mener, at problemet er løst, hvorefter der skulle være normal drift fremover.
Bestyrelsen holder løbende kontrol med det enkelte medlems forbrug på nettet. Der er
ca. 25 medlemmer som har et forbrug, der svarer til ca. 1000 medlemmers forbrug af
normal størrelse. Det nødvendige udstyr til, at hver medlem kan følge sit forbrug,
forventes igangsat i løbet af få måneder, da der desværre har været store problemer
med levering af nødvendige programmer. Det har været bestyrelsens hensigt at give
vores medlemmer adgang til nettet til en yderst rimelig pris. Dette er også lykkedes,
idet vi i dag er Danmarks største ip netværk. Vi finder det derfor beklageligt, at nogle
medlemmer ikke vil være solidariske og dele nettet på lige fod med flertallet. Disse
medlemmer er samtidig de mest utilfredse, og bestyrelsen har ikke noget ønske om at
imødekomme deres krav og ser hellere, at de finder en anden udbyder, men dette gør
de ikke, da dette vil medføre en voldsom prisstigning for dem.
Efter beslutningen på sidste års generalforsamling blev der oprettet et forum for
foreningens medlemmer, for at medlemmerne kunne høste erfaringer og udveksle
gode råd. Forummet er langt fra blevet det bestyrelsen havde forventet, idet indholdet
domineres af nogle få medlemmer og føres i et sprog der afholder mange fra at give
deres mening til kende.
Der arbejdes stadigvæk med en telefoni løsning, men dette bliver desværre sværere
og sværere, idet flere udbydere trækker sig fra markedet.
Dette var formandens beretning, og vi stiller os til rådighed for besvarelse af
uddybende spørgsmål til de enkelte områder.

