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Året 2011 har været et forholdsvis stille år anlægsmæssigt.
Vi har i årets løb haft flere forhandlinger om udvidelse af vores område syd for Ålbæk ved Farm Fun, idet de
er ved at udstykke sommerhusgrunde og vi har fået garanti for at alle skal tilkobles vores anlæg.
Samtidig er der fuld gang i Lodskovad området og vi får rigtig mange nye medlemmer hver uge, fordi vi har
sat tilslutningsafgiften ned. Vi er stadig hårdt presset af andre udbydere og derfor har vi haft mange
forhandlinger med disse vi er dog ikke kommet til en fast aftale endnu, dette skyldes blandt andet at vores
nuværende kontrakt med Dansk Kabel TV løber til udgangen af 2014.
I årets løb har vi haft lynnedslag og is på antennerne, her er det heldigt at vi har en lokal operatør så fejlene
kan udskiftes hurtigt uanset om det er aften eller weekend.
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.
Derfor har vi stillet valg af nye kanaler i bero da det afhænger af hvilken udbyder der vil være bedst for
foreningen.
Ud fra disse råd har vi forhandlet med følgende
Vi har forhandlet med YouSee og med Stofa og forhørt os ved Skagen Antenneforening om hvad de hver
især kunne byde på.
YouSee ville overtage hele anlægget og vores eget udstyr ville således være forældet når deres kontrakt
med os udløber,
Stofa ville lave bindende kontrakt med os på 6 år, det føler vi er for lang tid da udviklingen går så stærkt at
vi ikke kan acceptere så lang tid.
Vi venter også for at se hvad Skagen kan byde på da de har mange planer og ikke går ind og styrer vores
eget anlæg.
Undersøgelsen af andre foreningers erfaringer viser at der er mange penge at tjene ved at vi går sammen
med andre antenneforeninger ved indkøb at kanaler og derfor opnår vi billigere priser på kanalerne.
I foråret 2011 overgik vores TV og internet til NordIt’s platform til Dansk Kabel TV’s platform.
Nordit som året forinden var blevet solgt til YouSee gav mange udfordringer, vi havde derfor haft et
internet der kørte stabilt og godt, men det må nok siges at det gav visse udfordringer efter dette skift og
dette sagt med nordjysk beskedenhed.

Vi har i årets løb opdelt vores anlæg i 9 øer for at øge stabiliteten på netsiden, vi er gået i gang med at
opgradere hele vores anlæg fra Docsis 2 til Docsis 3 standard, hvilket vil betyde at vi bliver i stand til at
levere op til 111 Megabit, YouSee har kørt test med levering op til 1 gigabit pr. husstand så vores net vil
også fremover være i stand til at levere de hastigheder der efterspørges udfordringen for vores
leverandører er så om de fiber de ind til os kan, levere nok kapacitet til Ålbæk by.
I år vil vi fortsætte opgraderingen til Docsis 3 standard ligesom vi hurtigst muligt skal i gang med at levere
”must carry” digitale kanaler i pakke 1. Dette vil betyde en væsentlig omlægning af kanalerne.
Det betyder i menneskesprog at de analoge kanaler efterhånden forsvinder og der fremadrettet kun vil
være digitale kanaler.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen og Peter og Karsten for et godt samarbejde, der har været kaldt på dem
mange gange i årets løb.
Da der har været meget snak om økonomi og teknik ved vores mange møder – tak for det.

