Formandsberetning 2014/2015
Generalforsamling 26-03-2015

Jeg vil starte min beretning med at udtrykke min glæde over, at vi trods
mange udfordringer fra verden omkring os, er i stand til at holde status
quo på medlemssiden, og endda øge tilslutninger specielt på
sommerhusfronten. Når det er sagt, er vi helt klar over at vi ikke kan hvile
på laurbærrene, men hele tiden aktivt arbejde på at gøre vores ydelser
attraktive, dette gør vi samarbejde med vores leverandører, samt gennem
dialog med andre foreninger i FDA.
Det forløbne år har budt på kanalomlægning med flere HD-kanaler til
følge, selve omlægningen gik betydelig bedre end sidste gang vi omlagde,
håber at det skyldes information sendt ud i forvejen, denne kunne måske
have været bedre på enkelte punkter, og det må vi tage ved lære af.
Omlægningen gav os samtidig en del radiokanaler på fjernsynet, at flytte
disse til radio er åbenbart ikke lige til, det vil koste i omegnen af 5.000 kr.
pr kanal, så vi skal måske overveje hvor mange og hvilke kanaler der skal
flyttes, eller overveje om der andre muligheder for at levere radio i større
omfang,end tilfældet er i dag.
Vi er begyndt at lukke for de analoge kanaler startende med pakke 3 i
februar, dette har ikke givet anledning til problemer, og det er med ro i
sindet at vi lukker pakke 2 til april. Når vi har lukket for pakke 1 til
sommer, vil der komme flere HD-kanaler, da vi så har båndbredden til
dette.
Til april kan vi sætte priserne på bredbånd ned til Trionets listepriser, og
senere i år sættes hastighederne op.

I år er Bredbånd Nord gået i gang med at tilbyde tv og internet i Jerup,
dette er efter bedste overbevisning kun starten, de vil uden tvivl også
komme til Ålbæk og Hulsig, vi har ikke oplevet medlemsflugt i Jerup,
tværtimod er vi nok lidt på plussiden, men vi må opfordre til, at man
støtter om det lokale foreningsliv, og tænker sig godt om, inden man
skriver under på en kontrakt, ligeledes vil vi herigennem opfordre andre
klubber og foreninger, til ikke at indgå aftale med Bredbånd Nord, det er
sammen vi er stærke.
Foreningen har ikke i det forløbne år foretaget investeringer i udvidelse at
nettet, og har heller ikke i øjeblikket planer om sådanne.
Reparationer og vedligehold har ligget på et helt normalt leje, og vi er ikke
bekendt med, at der skulle være større ting under opsejling.
TDC har sat nye antenner op i vores mast, dette kun til orientering hvis
man har undret sig over aktiviteten i masten.
Til sidst en opfordring til at komme til bestyrelsen med ting der rører sig,
og ikke vente til generalforsamlingen, det er bedre at vi får taget på
opgaverne med det samme, så vi alle kan være tilfredse med det produkt
vi modtager.
Bestyrelsen vil gerne takke Karsten Hemmingsen for et fint arbejde med
foreningens økonomi, og hans vejledning overfor pengeinstitutter m.m.
Ligeledes tak til Peter og hele holdet ved Expert i Ålbæk, vi har fået fin
service og teknisk hjælp gennem året.
Med disse ord overlader jeg beretningen til generalforsamlingen.

