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Info til medlemmerne
På vores ekstraordinære generalforsamling i maj måned sidste år blev det med et stort
flertal besluttet at opgradere vores fællesantenne, og det blev besluttet at A+ skulle udføre arbejdet og efterfølgende levere antennesignaler til vore medlemmer.
Der skete så det uforudsete, at YouSee (TDC) dagen efter vores generalforsamling
meddelte, at de have købt A+. Vi fik tilsagn om at firmaovertagelsen ikke ville få indflydelse på den løsning vi havde valgt, og vi skrev kontrakt med A+. Efterfølgende er
A+ blevet sammenlagt med Dansk Kabel TV, der også er ejet af YouSee. Dansk Kabel
TV har i dag service på vores anlæg, så nu er det reelt Dansk Kabel TV, der er i gang
med at udføre det arbejde, vi skrev kontrakt med A+ om at udføre. Det har gjort koordineringen af opgraderingen meget nemmere, og det vil også fremover være Dansk Kabel
TV der skal udføre service på anlægget.
Dansk Kabel TV gik i gang med at udarbejde projektet for ombygningen. I starten af
oktober blev vi så på et møde med Dansk Kabel TV orienteret om, at YouSee ikke ville
udvikle mere på den IPTV løsning som A+ havde tilbudt os, men i stedet forsætte udviklingen af den DVB-C løsning som YouSee anvender til de digitale tv-programmer.
Dette giver en simplere løsning fordi vi undgår de specielle IPTV bokse, og de fleste
nyere fladskærme er født med både DVB-T og DVB-C. Du skal heller ikke lave om på
dine antenneinstallationer i huset eller lejligheden, DVB-T og DVB-C signalerne fordeles via de eksisterende antenne kabler til alle dine antennestik.
Efter en del forhandlinger accepterede antenneforeningens repræsentantskab den nye
løsning.
Den nye løsning indeholder en ”Veksø pakke” med analoge og digitale programmer:
De analoge tv-programmer er, med undtagelse af DR Update og TV4 Sverige, de programmer vi har i dag. Derudover kommer der 9 nye analoge programmer.
De digitale programmer bliver DVB-C programmer. Den digitale pakke indeholder de
programmer vi har i dag suppleret med 14 nye programmer.
”Veksø pakken” bliver en del af kontingentet, og opkræves som i dag via din beboerforening eller din husleje.
Du kan, som det også er tilfældet i dag, vælge at antenneforeningen ikke køber tvprogrammer til dig. Dit antennestik vil så blive plomberet, og dit kontingent bliver reduceret til betaling af antenneanlæggets driftsudgifter.
Individuelle tilvalg i den nye løsning:
Når du modtager ”Veksø pakken” får du mulighed for yderligere tilvalg af programmer
med YouSee Plus og YouSee Ekstra med sprogpakker, Favoritpakken og HD.
Dine individuelle tilvalg aftaler du selv med YouSee, og du betaler direkte til YouSee.
Helt uafhængigt af dit tv-valg bliver der mulighed for at købe internet og telefoni hos
A+. Du aftaler selv med A+ hvad du vil købe, og du betaler også direkte til A+.
Hvad du vælger ud over ”Veksø pakken” er altså antenneforeningen helt uvedkommende.
Hvad er så ændret i forhold til beslutningen på generalforsamlingen:
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IPTV er blevet erstattet af DVB-C, det er en enklere løsning.
Vi har stadig indflydelse på valget af programmer i ”Veksø pakken”, men der er en minimum grundpakke med programmer, som vi ikke kan fravælge.
Vi kan ikke fravælge ”Veksø pakken” og kun vælge individuelle programmer. Tilvalg
af programmer kan kun ske som et tilvalg til ”Veksø pakken”.
Vi får nogle nye digitale programmer uden at kontingentet stiger.
Tidsplanen ser således ud:
Installationsarbejderne begyndte i november måned sidste år, og forventes at være færdige sidst i februar, hvis vintervejret ikke driller for meget. Idriftsættelsen af den nye
løsning forventes at kunne ske i starten af april måned.
Fremtiden:
Vi har indgået en femårig aftale med den klausul, at vi om tre år tager stilling til om aftalen med A+ / Dansk Kabel TV og YouSee skal forsætte eller opsiges. TDC har i dag
en IP platform der hedder Home Trio, med en kombination af bredbånd, tv og telefoni.
Det er vore forventninger at denne platform bliver videreudviklet og på et tidspunkt også vil blive tilgængelig på Kabeltv nettet og på fællesantenneanlæg.
Politisk er der i øjeblikket meget fokus på det individuelle tv-valg. Politikerne arbejder
på at fjerne udbydernes krav om at tv-programmer skal sælges i pakker, hvilket også var
et af temaerne på vores generalforsamling. A+ havde fundet den rigtige model med
IPTV platformen, men den satte YouSee en stopper for. Derfor bliver det vores opgave,
i takt med at flere og flere programmer kan vælges individuelt på DVB-C platformen, at
reducere ”Veksø pakken” så den kun indeholder de programmer et meget stort flertal af
vore medlemmer ønsker at se. På denne måde kan vi kombinere fordelene ved storkøb,
og den enkelte families muligheder for en større valgfrihed til at sammensætte sin egen
tv-pakke.
Du kan altid orientere dig om de seneste nyheder på antenneforeningens hjemmeside:

www.vafdk.dk

