Formandsberetning
Generalforsamling
Ejby Antenneforening 06-02-2019
Vi har afholdt 4 Bestyrelsesmøder (+2 før generalforsamlingen) og derud over har der været afholdt omkring
10 møder/arrangementer med:
TV2 - Canal Digital – TDC – 1 besøg på TV2 Kvægtorvet og 1 besøg på TV2/Fyn i Odense, Produktmøde vedr
wi-fi og deltaget i FDA messe. Derudover har været afholdt diverse telefonmøder.
Medlemsantal pr. 31-12-2018:
P1 120 stk. (126 i 2017)
P2 196 stk. (199 i 2017)
P3 207 stk. (221 i 2017)
P4 113 stk. (123 i 2017)
i alt 636 medlemmer (mistet 33 medlemmer)
Internet i alt 455 stk. (433 60/20 og 22 120/40 mod i 2017 447 60/20 og 31 120/40) – mistet 23 medlemmer.
Heraf er der 45 stk., som udelukkende har Internet (tilgang på 3 medlemmer)
Mail ved Gullestrup.net fungerer tilfredsstillende. Medlemmer kan nu selv oprette en mailadresse og ændre
password. Vær opmærksom på, at de medlemmer som har Imap mail skal sørge for at slette mails, så deres
indbakke ikke indeholder store mængder mails.
Efter skiftet til administrationssystemet Panther har vi fået et rigtigt godt stykke værktøj til overvågning af
modemmer og mængden af trafik samt en automatiseret rykker procedure med lukning af modemmer.
Anlæg:
Der er udskiftet nogle få defekte stikledninger, og så har der har været pixeleringer på TV.
Det har trukket tænder ud at finde fejlen, som lå i hovedstationen. Det tog lang tid at finde, og jeg vil gerne
sige tak til medlemmerne for den lidt for store tålmodighed. Personlig fik jeg ikke ét opkald, det var kun hvad
jeg selv kunne se på mit eget TV. Når der opleves vedvarende pixeleringer på billedet, er det vigtigt at
fejlmelde det, ellers har vi svært ved at løse problemet. Regn ikke med, at der er andre der fejlmelder. Vi vil
hellere modtage opkald fra de berørte medlemmer, så har vi også en ide om, hvor stort problemet er, om det
er anlægget eller det er ved det enkelte medlem.
Vi har fordoblet kapaciteten i anlægget, så nu er der plads til alle. Ingen Ø er belastet mere end ca 50 - 60%.
Det betyder, at vi nu skal til at tænke på yderlige udvidelse af båndbredden i anlægget.
Iht. Projekteringsmanualen skal vi igangsætte udvidelsen inden vi rammer 80%
Husk, at vi har en selvbetjenings portalen, som kan tilgås fra www.ejbynet.dk
Password og brugernavn står på Betalingsservice eller kan oplyses.

Det er blevet nemt at tilmelde sig Betalingsservice – Det kan gøres nederst på www.ejbynet.dk/priser.
Kræver kun CPR nr, Reg. Og kontonr og Medlemsnr.

Det er muligt at få TV2/Play til kr. 50 mdr. hvilket er en besparelse på kr. 89 eller 64%
Det kan tilvælges på selvbetjenings portalen og kræver, at man har minimum P2.
I har sikkert bemærket, at TV2 markedsfører TV2/Play kraftigt, og i fremtiden bliver forskellige programmer
produceret til Play tjenesten og vises oftest her en uges tid før på TV
Ejby Antenneforening har også mulighed for at levere et AP, som medlemmet selv kan se signalet til de
tilkoblede enheder på, og vi kan også se det i Panther. Det er en fordel, så evt Wi-Fi problemer lettere bliver
synlige og kan løses.
Vi har Danmarks bedste TV billede, vi komprimerer ikke TV signalet som nogle af de store leverandører gør.

Vi udbygger og fremtidssikrer anlægget løbende.
Vi gør alt hvad vi kan for at yde en hurtig og god service.
Bestyrelsen har gratis Internet til rådighed, 1 mobiltelefon og vi har PCér samt printere.
Hvad sker der i 2019:
Hvis forslaget omkring vedtægtsændring vedtages, skal der afholdes en ekstra ordinær generalforsamling. I
den forbindelse vil Bestyrelsen foreslå, at vedtægterne gennemgås og ændres, hvis der er behov for det. Det
vil i alt kræve 2 ekstraordinære generalforsamlinger.
Hvis forslaget om webTV med mulighed for tilvalg vedtages, skal kanaler omlægges. Der skal monteres nye
pakkefiltre i forbindelse med 3 pakke struktur (krav fra programleverandørerne) og samtidig gøres plads til
kommende udvidelse af Internettet til Giganet. På sigt vil FM signalet også blive nedlagt.
Først demonteres alle pakkefiltre, frekvenser omlægges, og nye pakkefiltre monteres. Fra start til slut vil der
nok gå 2 – 4 uger.
Vi vil ligeledes arbejde på at få skiftet alle de resterende forstærkere, så anlægget kan udvides til Giganet.
Der vil også blive arbejdet på at implementere trådløst Internet, så vi kan dække et større område med
Internet.

