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Jeg vil i min beretning lægge vægt på de ting som bestyrelsen har arbejdet med i det
forgangne år samt fortælle om de planer der er lagt for fremtiden.

Foreningen har i dag ca 1000 medlemmer og 800 internetopkoplinger hvilket må
siges at være fint, tilbagebetaling af vores skift af internetudbyder forløber som
forventet og vi kan påregne at vi allerede efter 2 år kan gå ned i internetpriser.
Bestyrelsen har aktivt deltaget i arbejdet med rekonstruering af vor
paraplyorganisation FDA, denne er nu oppe at køre igen og har vendt en negativ
tendens økonomisk såvel som medlemstal, i 2013 er man kommet ud med et
overskud på ca 600.000 og 2014 ser også positivt ud. Flere af de foreninger der
meldte sig ud i 2012 har rettet henvendelse om genoptagelse i foreningen, ligesom
der er forespørgsler fra nye foreninger.
Der har i det forløbne år været konferencer og indlæg fra FDA vedrørende
fremtidens tv samt internet, hvilket vi som forening naturligvis har deltaget i.
Vi har i foreningen ikke foretaget større investeringer i det forløbne år, i Hulsig er
Ferievej blevet tilsluttet ellers er der kun foretaget nødvendig vedligehold og
reparationer, en linie der forventes fulgt i det år vi har foran os.
Vores internetudbyder GC-BO er blevet solgt til Stofa et salg der ikke vil berøre vores
kontrakt med GC-BO da det fortsat vil være et uafhængigt firma blot ejet af Stofa i
stedet for Global Connect. Hvis der kan blive tale om ændringer i forbindelse med
salget er det måske at det vil være nemmere at forhandle streaming af tv da
rettigheder allerede er hos Stofa.

I det forgangne år har vi haft snak med Stofa, Canal-Digital og GC-BO om fritvalgs tv,
det har dog vist sig at uanset hvem vi taler med er det altid fritvalg med
begrænsninger, vi skal enten modtage pakker fra leverandør vi ikke har nogen
indflydelse på eller vi kan beholde vort nuværende system men så ikke kunne vælge
alle kanaler frit, og uanset om vi vælger det ene eller andet vil vores grundpakke
blive dyere.
En anden løsning er at vi laver flere pakker, beholder vores billige grundpakke og så
laver tre andre pakker der frit kunne sættes sammen med grundpakken. Som tillæg
kan man så hente film m.m. på nettet enten på Smart tv eller PC/Spillekonsol.
Uanset hvad vi vælger vil fremtiden stille større og større krav til vores anlæg og til
installationerne hos slutbruger, vi har i dag et anlæg der lever op til de krav der vil
blive stillet til anlæg i 2020, så vi har tiden til at tænke og handle for fremtiden, en
ting vi dog skal have løst er plads på vort anlæg, den eneste måde vi kan skaffe den
fornødne plads er at lukke de analoge kanaler, dette er i gang hos mange foreninger
og større udbydere og vi påregner at lukke for de analoge kanaler 01-02-2015, de
konsekvenser dette måtte have og hvilke løsninger der er på disse vil vi informere
om på infoaften i efteråret, men kort fortalt er det enten et nyt tv eller en digital
boks hvis man i dag ikke kan se de digitale kanaler. På samme aften kunne man
forestille sig info om streaming, hjemmeinstallationer, og alle de andre ting der rør
sig på markedet, er det nødvendigt med 2 aftener gør vi gerne det.
På samme tid vil vi indføre en pakke 0, dette er en løsning hvor man kun modtager
internet fra foreningen, man vil så skulle betale et kontingent til foreningen og så
bestille internet som almindelig slutbruger.
Til slut vil jeg gerne takke Karsten Hemmingsen for at varetage foreningens økonomi
og meget andet, samt Expert Ålbæk for godt samarbejde samt råd og vejledning i
året der er gået.
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingens videre behandling
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