Bestyrelsens beretning 2007
Endnu et år er fløjet og det har været mindst lige så hektisk som det foregående.
Både i bestyrelsen og på personalesiden er der sket udskiftninger undervejs.
Først en præsentation af den siddende bestyrelse.
•
•
•
•
•
•
•

Birgitte Hvid Horneman (formand)
Jan Robert Ekstrøm (næstformand)
Inge Sørensen (sekretær)
Frederik Hesseldahl Havemann
Lars Rosenville
Lars Møller Andersen
John Kronborg Larsen

I bestyrelsen har vi måttet sige farvel til Lars Hjermitslev der er flyttet uden for GVDs dækningsområde.
Vi vil benytte lejligheden til at takke ham for en god indsats, han har om nogen været bindeled til GVD TV.
I stedet er 1. suppleant Frederik Hesseldahl Havemann indtrådt.
Personale
Vi har budt Flemming Falck Nielsen velkommen som vores tekniker i huset, han favner bredt over fejlfinding,
support og kundebetjening. Og har allerede medvirket til yderligere sikkerhed i driften. Han erstatter Niels
Engelbredt, som pga sygdom stoppede.
Medlemmer
Der er fart på nybygningerne i år både i Gug, Godthåb, Svenstrup og Skalborg bliver der bygget nyt.
Det er dog ikke kun GVD der er repræsenteret, konkurrencen er hård, HEF og TDC er med i de samme
udbygninger.
Generelt oplever vi et faldende antal henvendelser fra vore medlemmer omkring driften. I stedet har mange
af jer været forbi butikken for at søge vejleding om forbedring af jeres egen antenneinstallation. Butikken har
formidlet en del mere udstyr end sidste år, og det har også kunnet aflæses i antallet af supporthenvendelser.
Det opfatter vi i bestyrelsen som en positiv udvikling.
TV
Udbygningen følger den fastsatte plan, vores anlæg er blevet kortlagt digitalt, hvilket sparer kontoret utroligt
meget tid når der skal hentes ledningsoplysninger. Licitationen er gennemført blandt tre interessenter og en
aftale er nært forestående. Brix og Kamp har lavet et meget præcist udbudsmateriale, der sikrer foreningen
at der ikke er tvivl om opgavens omfang for de der skal udføre den. Vi har selv defineret udstyret der skal
anvendes, og er således sikret en kvalitetsmæssig optimal løsning.
Når udbygningen står færdig ultimo 2008 tilsikrer vi at GVD også i fremtiden står stærkt.
Konkret for medlemmerne betyder det bl.a.
-

Bedre signalkvalitet
Færre nedbrud
Endnu mere stabilt og hurtigt Internet
Mulighed for anderledes sammensætning af programmer
Plads til flere kanaler
En langt kraftigere platform for fremtidens TV

Gravemaskinerne er gået i jorden, og vi håber på medlemmernes forståelse når der arbejdes.

DAB har desværre ikke vist sig at være den succes vi havde regnet med. Fra 2008 videresender vi ikke
længere disse kanaler i vores net. Så vi vil fremover benytte kanalerne til andet brug.
Internet
GVDNet er blevet voksen, vi har nu fået status af ISP (Internet Service Provider) Det sikrer os større
uafhængighed på internetdelen og øger vores forhandlingsstyrke overfor leverandører og øger samtidig
driftssikkerheden.
IP-Telefoni
Der er gennem lang tid blevet arbejdet med at finde en løsning for at finde en VoIP løsning. Pt undersøges
en boks, der udover VoIP også kan tilbyde trådløst internet. Denne boks håber vi på at kunne teste i
begyndelsen af 2008 og med mulig ibrugtagelse medio 2008.
Service
Vores aftale med Stofa omkring service udenfor kontortid, har budt på en del udfordringer.
GVD har ikke fået det udbytte af aftalen der var ønsket, der er tiltag i gang for at forbedre dette.
Flemming på kontoret er blevet vores forlængede arm mod Stofa, han udfører selv en del service i anlægget,
og har tæt kontakt med vores fast tilknyttede Stofa tekniker. For at Flemming kan være så mobil som muligt
er der blevet leaset en VW Caddy der snarest vil blive udstyret med GVDs logo.
Programudbyderne
Mange udbydere har valgt at ændre deres kanalsammensætning så det indhold der tidligere kunne findes på
en eller to kanaler nu er delt ud på mange specialiserede. Det er ikke nødvendigvis lig med bedre TV, men
med sikkerhed dyrere. Det er heller ikke længere muligt at fastholde programleverandørerne på flerårige
aftaler hvilket gør at kanalerne stiger endnu hurtigere i pris end tidligere.
Kanalvalget
I sommer udsendte bestyrelsen en ønskeseddel om hvilke kanaler I medlemmer foretrækker. Udfra den har
bestyrelsen udarbejdet et forslag, som senere på aftenen skal behandles. Men hvis dette forslag skal kunne
vedtages kræver det, at kanalbidraget forhøjes væsentligt. Det kan lyde drastisk, men det skal ses i lyset af,
at GVD i mange år har kørt med et meget lavt bidrag og det kan vi ikke fortsætte med med den udvikling
kanalpriserne er i. GVD ligger langt under andre foreninger, men vi kan ikke fortsætte med at tilfredsstille
flertallet med det nuværende niveau.

Aalborg+
Aalborg+ kanalen ligger stille, da det endnu ikke har kunnet lade sig gøre at få en samarbejdsaftale i stand
med ANTV
GVD Huset
Bestyrelsen ønsker, at foreningen bliver mere synlig i vort lokalområde. Det kunne ske ved at få andre
lokaler, med en bedre beliggenhed, og som samtidig har de faciliteter, som vi savner i kælderen på
Sdr.Trandersvej. Men indtil udbygningen er færdig udskyder vi beslutningen om en evt. udflytning.

Fremtiden
Den digitale fremtid nærmer sig og vi i GVD’s bestyrelse arbejder med forskellige løsninger i form af f.eks en
boks hvor hvert medlem selv kan vælge hvilke kanaler de måtte ønske sig.
GVD kan allerede i dag tilbyde HD-signal på boks på følgende kanaler canal+, discovery samt Silver.
Mulighederne er mange og bestyrelsen vil bruge de næste 2 år indtil næste kanalvalg på at finde frem til en
for medlemmerne god løsning på fremtidig Tv.

