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Året 2010 har været et forholdsvis stille år anlægsmæssigt. 
 
Vi har dog ikke kunnet undgå opgravning af kabler, påkørsel af standere o,s,v, så hvis 
i ser standere der er i stykker så kontakt expert så de kan blive repareret. 
 
Dog har mange henover sommeren oplevet at deres internet kørte langsomt om 
aftenen og måske gik helt i stå, i samme periode havde vi et stort nedbrud i dele af 
byen samt at vi også blev ramt af lynnedslag som kan forårsage mange periodiske 
problemer i et anlæg som vores. 
 
Vores service firma expert i Ålbæk havde på et tidligt tidspunkt spurgt nordit om 
disse data problemer vi havde, idet de målinger de havde lavet indikerede at data 
kapaciteten var for lille til at vi kunne klare spidsbelastninger der opstod, og de fik 
det svar at der var capacitet nok til Ålbæk, efter 3 måneders forløb og mange grå hår 
hos expert indrømmede nordit de havde et et kapacitets problem til Ålbæk, dette blev 
løst og samtidig fik vi 8 kanals CMTS, det er styringen til data strømmen, den gamle 
var på 4 kannaler. 
 
Og her kommer der lige et lille hip til de medlemmer der har en stander stående på 
deres ejendom om at holde fri omkring standerne så experts folk kan komme til. 
 
I forbindelse med udvidelsen besluttede vi i bestyrelsen at opstarte en løbende 
udskiftning af vores forstærkere. Dette skyldes at vi forventer at overgå til en ny 
styrings standard af vores internet til Docsis 3.0, hvilket vil betyde at vi kunne tilbyde 
hastigheder på op til 100 Megabit. 
 
Ligeledes har vi i 2010 fået opjusteret vores anlæg efter en ny metode, som expert 
Ålbæk har været med til at udvikle, det har betydet en forbedring af vores 
signal/støjforhold på ca. 10 db. En metode som nu benyttes af flere anlæg i danmark, 
hvilket bekræfter at vores anlæg er i stand til at benytte den nye Docsis standard som 
nævnt før. 



 
I forbindelse med at vi fik digitale kanaler i anlægget. Oplevede mange deres digitale 
billeder pixellerede/fryser, det at overgå fra analog til digitale kanaler kræver meget 
af antenneanægget og ikke mindst af private hus installationer, såfremt i som 
medlemmer oplever en stadig frysning af billederne er det måske på tide at få 
gennemgået egne installationer. 
 
For at få et stabilt billede er det slut med plastik kappe, plastik samlere, gamle 
fordelere med plastik kappe. Hvis man er i tvivl om hvilke type materiale man for 
fremtiden skal bruge, har Peter papirer og liste på dette som i kan få udleveret i dag. 
 
Der har i årets løb været mange henvendelser til expert vedr. telefoner og internet  
Der Ikke har fungeret, jeg vil derfor gerne opfordre alle med disse problemer om 
At ringe til Nordit da de kan se fejlene og det kan expert ikke og derfor er det ikke 
Fair at de får skyld for noget de ingen indflydelse har på. 
 
Bestyrelsens medlemmer har i årets løb deltaget i FDA`s informationsmøder hvor de 
Kommer og briefer om  seneste nyt inden for tv og programvalg, det er også  
Her vi får information om nye tiltag og hvad vi skal være opmærksom på af 
faldgruber da der er mange udbydere og alle lover guld og grønne skove så vi 
Skal holde tungen lige i munden da der især er store økonomiske forpligtigelser 
forbundet med valg af udbyder. 
 
Antenneforeningen har fået henvendelse fra sommerhus område i bunken og Farm 
Fun det vil være et stort plus for foreningen at få disse områder med da det betyder en 
forøgelse af medlemstallet, vi forventer at det falder på plads i løbet af 2011.    
 
Dansk kabel Tv havde udsendt mail til alle der havde internet kontrakt med Nordit. 
Det var en fejl som de har beklaget og efterfølgende har der været møde med dem 
Og tingene skulle nu være på plads. Er der spørgsmål vedr. dette er der mulighed for 
Sener at få en snak med repræsentanten da han er her i aften. 
 
 
Der vil senere blive afstemning om nye kanaler. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med vedtægtsændringer da der er nogle paragraffer der er 
forældet.. 
 


