Formandsberetning for 2017
Generalforsamling torsdag den 1. marts 2018

Nytårsaften:
Vi havde en nytårsaften som vi plejer, helt uden afbrydelser og I kan være sikker på
at YouSee var i højeste beredskab den aften, det har selvfølgelig også gjort at der er
blevet ændret i deres sikkerhedsprocedure, så det ikke burde kunne ske igen, men
man ved jo aldrig, de kære hackere er jo næsten altid et skridt foran diverse
sikkerhedsforanstaltninger.

Kanal-omlægning:
YouSee omlagde den 10. januar 2018 flere kanaler, der er f.eks. flyttet rundt på TV2
– TV3 og alle uanset pakket størrelse har nu også mulighed for at se Comedy Central
(Kanalplads 11).
Hvis I ikke har Comedy Central skal I desværre lave en ny kanalsøgning.

TUK-Net:
Vi har i TUK-Net haft mange møder i året 2017.
Vi har bl.a. inviteret flere af YouSee´s direktører til et møde i Tørring for at lufte
vores tanker om hvordan man kunne gøre tingene bedre set med en forenings øjne,
der mødte 4 af de høje herrer op, så i Hovedstaden kender de også TUK-Net som en
visionær forening, der ikke lader sig spise af med hvad som helst og det kan vi takket

Gunnar Rasmussen, Åle som holder YouSee i kort snor, han har også øgenavnet
”foxterrie”
Vores kontrakt med YouSee udløber og hvad skal vi – skal vi fortsætte med YouSee
eller se os om efter en anden programleverandør, eller skal vi selv drive internettet,
vi skulle selvfølgelig starte med at undersøge marked.
STOFA som er ejet af Syd Energi har været ude og fortælle at de ville forny sig og har
kapret mange af YouSee salgsfolk bl.a. vores nu tidligere kontaktperson hos YouSee.
Vi har været til møde med de høje herrer i Syd Energi´s flotte hovedsæde i Esbjerg,
vi har hørt på mange salgstaler, uden at det lige var det vi søgte.
Vi har også haft besøg at formanden fra Odder Antenneforening som selv driver
deres internet og der skal man nok vælge om man vil være en forening eller en
forretning - men vi valgte at blive ved YouSee, de er en del foran andre og matcher
også mange af vores krav til en god samarbejdspartner.

Krav til en samarbejdspartner:
Vi stiller selvfølgeligt også nogle krav til en fremtidig samarbejdspartner.

Fremtiden:
Ja, hvordan kommer fremtiden til at se ud på TV markedet, det kan vi kun spå om,
ingen ved om det er rigtigt.
Det vi kan se, er at udviklingen går fra Slow-TV til Streamning både på landsplan og i
TUK-Net, folk nedgraderer deres TV pakker og supplerer dem med streaming
tjenester som NETFLIX – HBO mm.
Mange husstande har i dag flere mobiltelefoner – Tablets – Pc´er som de bruger til
at downloade film eller hente anden data ned på og det gør folk på alle tider af
døgnet, det kræver et godt og stabilt antennenet, både antenneforeningens net,
men også hjemme hos jer selv.
Derfor har alle 8 foreninger i TUK-Net valgt at opgraderer deres antennenet til en
hastighed på 1000 MB /1 GB.

På sidste års generalforsamling sagde jeg at vi ville vente med at opgraderer indtil vi
har penge nok i kassen, for der skal bruges mange, her i Rask Mølle koster en
opgradering ca. 2.2 million og dem har vi ikke, så der blev lavet en aftale med
YouSee at de betaler første halvdel, mod at vi binder os til at aftage TV- signaler og
bredbånd i de næste 4 år med 12 måneders opsigelse, hvis vi så binder os yderligere
4 år, så betaler YouSee så også den sidste halvdel.
Det er lang tid at skulle se ind i fremtiden.
Vi syntes ikke der var nogen valg, vi ville ikke ud og bede jer medlemmerne om flere
penge og syntes det er en ok kontrakt.

FM-Sluk:
Regeringen har besluttet at lukke for FM signalet, senest i år 2021, vi havde også
håbet at vi kunne levere signalet ligeså længe, men med en opgradering til Docsis
3.1 er det ikke muligt og forventer en lukning ultimo 18 / primo 19.
Det betyder, at du skal høre radio med DAB+ radio eller en internetradio, og der
findes flere typer.
På mange TV kan også høre radio og har man en boks er der også radio på den.

Ny Boks:
Yousee lancerede her i februar en ny version af den populære Tv-boks. Den nye 4K
boks byder på flere spændende nyheder, men den mest banebrydende er, at du
gemmer dine optagelser i skyen det vil også sige, at boksen skal have adgang til
internettet.
Det betyder at du kan se det du har optaget, på din mobil, tablet og pc´er og du kan
tilmed planlægge optagelser via YouSee TV & Film app´en mens du er på farten eller
sommerhus, bare du er indenfor landets grænser.
Boksen kan man leje for kr. 30,-/mdr. hvis man er medlem at Rask Mølle
Antennelaug eller en af de andre foreninger i TUK-Net.

Jeg vil opfordret til at prøve en boks, den er næsten uundværligt og har man en
boks, skal der ikke laves kanalsøgning hvis og når der bliver flyttet rundt på
kanalerne.

YouSee More:
YouSee More er noget nyt og er et fordelsprogram, hvor man får adgang til et
katalog med fordele, hvis man har minimum to forskellige produkter hos YouSee (
TV, Bredbånd, Mobil) jo flere produkter du har, des flere fordele får du, men ring til
YouSee´s kundecenter for det er ikke alle produkter der giver adgang til
fordelsprogrammet.

Ny teleoperatør:
Vi har været så heldig at få forhandlet en lejekontrakt med mobilselskabet Telenor
som har sat sendeudstyr op i vores mast, det blev idriftsat engang i sommers og
dermed har vi fået de bedste betingelser for mobildækning fra det selskab, og
tilmed også en lejeindtægt, som gavner os alle.

Ny Udstykning:
Det er dejligt, der er kommet en ny udstykning oppe ved skolen, i samarbejde med
den private udstykning har Rask Mølle Antenneforening gravet antennekabler ned
og har dermed mulighed for 5 nye medlemmer.

TUK-Net App´en:
Husk der er lavet en app til jeres smartsphones, så I altid er opdateret ang. Fejl på
anlægget, der er telefonnr. På de personer som I skal have fat på, hvis noget er galt
mm.
Prøv at installere den - det er gratis

TUK-Net Fødselsdag:
Tuk-Net har eksisteret i 15 år og holder en fødselsdagsmesse i Langskovhallen,
Ølholm lørdag den 10. marts fra kl. 11 – 16
Udstillere bl.a.:
YouSee
Dansk Kabel TV
TV2
+ en del af programleverandørerne.
Konkurrence om et fjernsyn mm.
Der kommer sikkert også en konkurrence om hvem der har App´en installeret på
deres telefon.
Tal:
I 2016 brugte en dansk husstand i gennemsnit kr. 9.668,- på mediarelaterede
forbrugs poster som TV- Abonnement, streamingtjenester, internet og
mobiltelefoner.
NetFlix har 110 millioner betalende kunder, alene i 4. kvartal 2017 fik de 8.3
millioner nye kunder og de omsætter 67 milliarder kr. det er en stor butik.
Copydan udgør 71,83% af programudgifterne til den lille pakke, så det er lidt
tankevækkende.

Bestyrelsen:
Tak for jeres frivillige arbejdskraft
Tak for jeres samarbejde i året løb.

