Vejlesøparkens Antenneforening
Formandens beretning til generalforsamlingen den 10. september
2019.
Som det fremgår af vedtægterne §1 er det ”Foreningens formål er at eje og
drive et bredbåndsanlæg..”.
Efter indledende overvejelser har bestyrelsen holdt møder med Thomas Bak fra
FDA (Foreningen af Danske Antenneforeninger) samt YouSee for at få afklaret
mulighederne for at overtage det nuværende YouSee-ejede coax-anlæg.
YouSee meldte klart ud, at dette ikke var en mulighed, men at foreningen
kunne lave en foreningsaftale. Det stod hurtigt klart, at de priser og den
hastighed YouSee kunne tilbyde på internetsiden, slet ikke stod mål med hvad
alternative leverandører kunne tilbyde.
Vi har indhentet tilbud fra 3 leverandører på installation af internetforbindelser
til alle lejligheder.
Vi har fået ekspertbistand til at vurdere disse tilbud teknisk og økonomisk.
Vi har fået nyttig hjælp til vurderingerne og gode råd fra FDA.
Det foretrukne tilbud er fra Andels.Net. Det behandles på et senere punkt på
generalforsamlingen.
Vi har indhentet tilbud på finansiering af tilbuddet fra Andels.net.
Desuden har vi indhentet tilbud fra YouSee på levering af TV på bedre vilkår
end de i dag gældende.
En spørgeskemaundersøgelse blandt alle beboerne er gennemført for at vide,
hvordan den nuværende dækning og det kommende behov tegner sig. Over
200 besvarelser gav et fint billede. Ca 71 % havde internet fra YouSee og ca
24 % fra anden leverandør. 86 % havde TV grundpakken fra YouSee.
Vi kan derfor præsentere et samlet forslag for medlemmerne nu.
Den samlede besparelse for hvert medlem er beregnet under forskellige
forudsætninger om hvert medlems nuværende abonnement. Prisen per
lejlighed for installation afhænger af antal tilslutninger, hvor mange der er til at
deles om omkostningerne.
Vi har indhentet accept fra Holte Fjernvarme om at anvende deres trækrør til
fibernet mellem bygningerne.
Vi har sendt orientering ud til medlemmerne på nettet og opslagstavlerne et
par gange.
Bestyrelsen har bestået af Birthe Hartmann, Christian Skoubye og Steen
Christiansen og i en periode desuden af Thorsten Rasmussen og Claus Amann,
som meldte sig ud af bestyrelsen og blev erstattet af suppleanterne Inger
Hoffmann og Peter Sørensen.
Bestyrelsen har afholdt møder siden sidste generalforsamling hver eller hver
tredje uge.
Steen Christiansen
Formand for bestyrelsen

