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ÅRSBERETNING 2019/20
Bestyrelsen.
Vores formand Kurt Jørgensen er desværre sygemeldt, hvorfor jeg som
næstformand holder beretningen.
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste
generalforsamling i sept. 2019.
Bestyrelsen deltog ikke i sidste års FDA messe og heller ikke i år
men det skal ikke ses som en permanent fravalg, men vi har lavet
en 5 års kontrakt med YouSee, og anlægget er nu topmoderne.
Grundet Corona har YouSee ikke afholdt de sædvanlige
inspirationsmøder, i stedet har de sendt deres konsulenter rundt i
landet med nyheder. Vi har også haft besøg.
Driften.
Vi har heller ikke i det forgangne år haft problemer med
antenneanlægget.

Renoveringsprojektet:
Alle forstærkere er udskiftet og der har ingen problemer været
siden afleveringen i maj 2019. Det er ganske få af vore medlemmer
som har benyttet sig af den nye høje hastighed på 1000 Mbit i
internet download, men de som har får den ønskede hastighed.

Økonomien.
Vores økonomi er stadig helt super. Vi beholder en buffer hvis der
i fremtiden skulle komme kabel udskiftninger. Det er ganske dyrt at
grave nye kabler ned.
Medlemssituationen.
Desværre mister vi stadig medlemmer:
2016: 468
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2017:
2018:
2019:
2020:

452
428
420
401

Det er et fald på 19 medlemmer siden sidste år.
Ifølge YouSee så sker det hos alle antenneanlæg, men YouSee prøver
at gøre noget ved det bl.a. med deres bland selv pakker hvor man
kan få streaming tjenesterne ved at fravælge nogle af de kanaler
man ikke ser. Streaming tjenester som HBO, Netflix , Disney kræver
meget båndbredde og derfor hænger det super fint sammen med vores
renovering til Gigabit.
Fremtiden.
- Vi bliver færre medlemmer !
- Vi vil til stadighed have brug for mere båndbredde.
- Der stilles større krav til vores interne installationer
i vores huse. Mogens Rasmussen kan kontaktes ved problemer
- Flere vil nøjes med kun internet og streaming. Den 22. september
lancerede YouSee deres nyeste produkt – YouTv – som kræver hurtigt
og stabilt internet, hvilket Holeby Antennelaug har.

Jens Jørgensen
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