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MEDLEMMER
Antallet af medlemmer var ved udgangen af september 1.411 TV medlemmer. Antallet af
internetbrugere var 670 husstande, som har valgt Hong Antennelaug's internet-forbindelse
og 63 med lP{elefoni fra Evercall.

Bestyrelsen har igen i 6r varet nodsaget til at sige "B{gpnsg" til enkelte medlemmer, der
har fAet kontrolleret deres installation, men ikke har onsket at fA udbedret deres fejl fra
standeren ved vejen, eller inde i huset, hvor installationen "stojer" sA meget i

fordelingsnettet, at det kan skade hele omrAder.

Returvejsstoj i fordelingsnettet er desvarre et stigende problem, grundet flere og flere
trAdlose enheder, samt stadig mange "ut@tte" installationer og Boxer TV. Bestyrelsen
opfordrer endnu en gang medlemmerne til at fA kontrolleret deres interne installation mindst
hver 5 Ar, da udviklingen pd TV omrAdet og krav til kabler mm. er stsrre end nogensinde.
Dette vil betyde, at sA mange som muligt vil kunne fA et godt TV signal og internet produkt.

Antennearbejde er ikke "gor det selv" efter tidens standard, sd bestyrelsen opfordrer til at
medlemmerne tager fat i "specialister", n6r der skal rAdgives eller udfores internt
antenne-arbejde i hjemmet.

TV
TV leverancen har det seneste 6r varet stabil.

Det er muligt at tilkobe enkelte kanaler oven pA grundpakken, eller lave "bland selv" i

mellem- og fuldpakken.

Det er muligt at tage sin tv pakke med pA "farten". Disse muligheder er et "youSee" produkt
og krever et login direkte hos YouSee.

Der vil i 2020 blive endnu storre muligheder for sammensatning af "streaming kanale/'
sammen med de traditionelle TV kanaler.

INTERNET / IP.TELEFONI
201812019 har varet et Ar uden de helt store problemer pA internettet.

Vi oplever stadig enkelte tekniske problemer, Arsagen er i langt de fleste tilfelde
installationen i huset, stikledninger, som ikke er i orden, eller et defekt modem.
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VISIONER
Visionen for bestyrelsen har tidligere veret en mulighed for, at det enkelte medlem selv kan
valge de programmer, som medlemmet onsker. Denne mulighed bliver nu endnu storre.

Vi kan tilbyde internet uden TV. Der er stigende interesse for dette produkt.

Visionen for de naste 6r er at fA lavet resten af fordelingsnettet helt stabilt, med hojere
kvalitet, bAde pA TV og Internet. Visionen er ogsi at flere ting som pakkeskift, oprettelse
mm. skal foregA via vores selvbetjening. http://www.hoengantennelaug.dkl. Dette vil
formindske misforstdelser og forglemmelser.

PROGRAMMER OG PROGRAMAFGIFTER
Der har igen varet kanalomlegning i det forgangne Ar. Kanaler er lukket og andre er lagt
sammen.

Bestyrelsen fAr stadig henvendelser om indstilling af medlemmernes fjernsyn. Det er ikke
noget vi fra bestyrelsens side kan pAtage os.

SERVICE/OPGRADERING
Dansk Kabel TV har igen i Ar lavet en 6rlig gennemgang af dele af fordelingsnettet og en
"finjustering"

Vi har i de forgangne Ar haft vores servicefirma ude og skifte ca. halvdelen af forstarkerne,
sA de opfylder tidens krav. Vi forventer at fortsatte udskiftningen i 2020.

De "gamle" plastikstik og billige kabler / fordelere er desvarre stadig en del af
husinstaffationerne. Vi begynder dog at se en positiv tendens i den rigtige retning.

Oplever man at tv-billedet fryser, kan det skyldes, at der udsendes signaler fra andre kilder,
pA den samme frekvens som anvendes til{ernsynsprogrammerne. De dArlige
antennekabler og stik, der stadig findes, er i haj grad medvirkende til dette. Boxer TV
sender TV i luften p€r mange af samme kanaler, som benyttes i vores net, hvilket ogsA vil
give udfald eller manglende signal pA flere TV kanaler.

Bestyrelsen vil opfordre medlemmer, der oplever TV problemer, at de kontakter
Dansk Kabel TV eller Hong Antenneservice.

Fejl efter vejstanderen og i husinstallationen er for medlemmernes egen regning.

Fejl og beskadigelser af standere og skabe bedes meddelt bestyrelsen hurtigst muligt. Ved
beskadigelse vil det vare en stor hjelp, hvis man kan oplyse navn og adresse pA
skadevolderen.
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Dansk Kabel TV har i 2019 udvidet kabelnettet i Tjornens Kvarter og planlagger en senere
udvidelse i Hyldens Kvarter.

Vi skal endnu en gang opfordre kunder til at ringe direkte til Kundeservice hos YouSee (TV),
evercall (lP-Telefon), Gullestrup (e-mail) og Dansk Kabel TV (Fejl pa TV ) i stedet for at
ringe til bestyrelsen.

MEDLEMSBIDRAG
Det er meget vigtigt at medlemmer der flytter, meddeler bestyrelsen dette, da man ellers
ikke vilfa flyttet sin TV pakke eller "tilvalg"

Dette vil vi meget gerne have elektronisk til kasl@hongmail.dk eller en anden fra
bestyrelsen.
Hong Antennelaug har f€ret en selvbetjeningsportal, hvor det vil vare muligt at skifte TV
pakke, hastigheder pA bredbAnd, kortbetaling mm.

Vi skal henstille til medlemmerne, at de tilmelder sig automatisk kortbetaling, da der nu er
lagt gebyr pA PBS for betaling af medlemsbidraget.
Tak for et godt samarbejde til bestyrelsen. Ligeledes en tak til de fremmsdte for jeres
interesse for Antennelaugets virke.

Karsten Larsen


