FORMANDENS BERETNING 2019 – aflagt 290120.
VELKOMMEN - IGEN ! Til den 48. generalforsamling i UAF !
For mere end 48 år siden i 1971 - da TV-kiggeriet var ved at blive alle-mands-eje
og de fleste huse havde en TV-antenne på taget - gik nogle forudseende borgere
sammen for at rejse en ”fællesantenne”. Det betød også at der blev nedgravet
kilometervis af kabler i Uldums gader og fortove ! Og de ligger der endnu !
Og langt de fleste ejendomme i Uldum - ca. 500 - tilmeldte sig lokalsamfundets
fælles projekt foreningen og betalte et indskud på vist nok kr. 1.200 (og det var
mange penge den gang !). Andelstanken blomstrede nemlig også i disse år !
Uldum Antenneforening blev dannet - med det fortsatte formål: at ”etablere fællesantenneanlæg med størst mulig antal programmer for radio og fjernsyn og varetage anlæggets drift og administration”.
Og det er stadig det, som vi i bestyrelsen bestræber os på ”efter bedste
evne” hver eneste dag !
Det er således adressen, der er ”medlem” (ligesom det i øvrigt gælder for vand,
el, varme mv. !), men når det er vigtigt for os at have et navn på ”medlemmet”,
så er det fordi, at det er vedkommende, som skal betale for den konkret valgte
TV-pakke !
Der er pr. 31. december 2019 i alt 501 husstande tilsluttet. 17 færre end i
2018. Heraf 146 med Grundpakken, 176 med Mellempakken og 147 med Fuldpakken - og 32 med ”Internet Only” (der også kaldes ”Stand-By”).
Heraf 106 med ”Bland Selv” – svarer til 21 %. En stigning på 6 medlemmer.
Tendensen går mod ”mindre” pakke – og mere Bland Selv og internet/bredbånd.
Fremtiden siger ”Mindre flow-tv og mere streaming”.
Den enkle forklaring på de begreber er, at Flow-TV betyder, at du ser TV, når
det bliver sendt. Streaming, at du ser det, når du har tid og lyst (på internettet). Og lige nu har Bland-Selv-medlemmer adgang til 11 streamingtjenester !
For resten: Vidste I at medlemskab af UAF (kr. 450 om året) giver medlemmet
ret til at tilkøbe TV-pakke (administreres af UAF) og/eller bredbånd/internet
og/eller telefoni (adm. YouSee) - alt til speciel lav foreningspris.
Senere siger jeg (under budget/priser) lidt om COPYDAN/VERDENS-TV.
De får af os i år lige knapt kr. 320.000 – i KUNSTNERGEBYR.
Til gengæld har de i år sendt lidt merchandise – tag endelig for jer.
I har jo selv betalt det !!! Måske skal vi trække lod om det !
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Først et tilbageblik på 2019:
•

Først og fremmest, så har vi endelig fået opgraderet vores kabelnet
- incl. 70 hovedforstærkere, 30 fremskudte forstærkere, 35 fordelingsstandere og ca. 200 standere (som I kender som ”de små grønne standere” i
skel). Projektet mangler kun den endelige færdigmelding - forventes her i
februar 2020. Og det hele blev lavet uden de helt store gener for vores
medlemmer - håber vi ! Vi kan nu levere højhastigheds internet - Gigabit.
Og er fremtidssikret i hvert fald de næste mange år - selv om forbruget af
internet i en gennemsnitlig husstand fordobles ca. hvert 3. år ! Desuden er
vi også garanteret, at TV-signalet bliver meget bedre.
• Vi havde vores lille telt slået op til Havedag i Brugsen - første lørdag i
maj - og i forbindelse med Erhvervsforeningens julearrangement den 29/11
havde vi besøg af You-See-bussen. Dejligt at der kom så mange - undskyld at nogen desværre måtte gå hjem igen, da der var SÅ mange, der
gerne ville snakke med YouSee - og foreningen !
• Vi har fået mailadresser på mange medlemmer, så vi kan sende nyheder
eller info om signalafbrydelser direkte til dem. Vil du også det, så send din
mailadresse til Flemming.
• Vi har ”opgraderet” vores hjemmeside og Facebook-side. Mange flere bør
benytte sig af den, da det er der, vi først oplyser om nyheder.
• Foreningens nye hjemmeside er til FASTE oplysninger (som pakkepriser
mv.) – mens vores Facebook-side vil blive brugt til aktuelle nyheder. Brug
også vores TUKNET-app – som vi kun er 45 på !. De andre foreninger i
TUK-NET har mange flere - i Åle mere end 50 % ! Se sedler på bordene.
• Plancher Power Point - LOGO + APP
• Oprydning i ”dårlige betalere” – igen i år. Nu kun ca. 10 hver gang vi
opkræver – og efter et par rykkere får de ”personlig betjening” (evt. med en
afdragsordning) og hurtigere lukning. OBS: Undersøgelser har vist at det
mest ”dræbende” for frivilligt arbejde er at man skal rykke for betaling. Ubehageligt – men nødvendigt ! Vi kan alle komme i økonomisk klemme - og så
indgår vi gerne afdragsaftaler - men for mig er det helt ufatteligt, at nogen
helt undlader at betale, og synes at de kan tillade sig at ”se TV på de andre
medlemmers regning”. Vi er jo netop IKKE en forretning, der bare kan afskrive et tab på overskuddet.
• Kundeservice hos youSee – nærmest en katastrofe. Efter at det ikke længere er udliciteret, kan vi håbe på forbedring - det lover YouSee i hvert fald.
Vi har nu ventet i mere end to år. Men samarbejde med YouSee-butikken i Horsens – eksemplarisk. ”Afslappet GDPR” og ”smidighed” - og modems og bokse udleveres fra min kælder !
• Udlejere. Pr. 1. januar 2019 overtog vi alle Domeas lejemål, og de fleste
andre udlejere i byen er efterhånden holdt op med at administrere lejernes
TV-pakker. Og det er helt OK !
• Nyt regnskabssystem – Panther - fra 1. april 2019.
• Bøvl med Bland Selv hos YouSee først på året = kompensation med 3
ekstra kanaler i 3 måneder fra marts.
• WAOO – er stadig en stor udfordring og konkurrent. Man kan kende dem på
”de små grå kasser”, som sidder uden på de boliger, som har valgt Waoo
som leverandør. Svært for en lille forening at konkurrere med ”gratis tilslutning” – især underligt, når vi ved at ”gratis” bare betyder at andre betaler. I
dette tilfælde betaler I og vi selv via el-priserne for at få gravet kabler ind til
husene (både nye og gamle) !
Plancher med sammenligning – TV og internet.
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OG SÅ TIL DET SOM I NOK ER KOMMET FOR:
Først og fremmest så vil jeg gerne her - igen - beklage, at vi er kommet
i den situation, at vi ikke længere kan tilbyde jer Discoverys kanaler.
Det vil vi gerne - sammen med de andre foreninger i TUK-NET - påtage os en
del af ansvaret for ! Det er jo os, som indgår aftale med TV-distributørerne.
Og til orientering så er Stofa det eneste reelle alternativ. Waoo, Boxer, Canal
Digital osv. kan vi ikke aftale forsyning med.
Først lige et lille tilbageblik i historien:
Da foreningen blev dannet i 1971 var der nok ca. 8 kanaler - 1 dansk, 3 tyske
og nogle norske og svenske.
Nu har vi 65 kanaler at vælge imellem - og det tror vi er tilstrækkeligt for langt
de fleste, når bare de selv må vælge hvilke kanaler, de vil have.
OG DET ER NØGLEN I HELE KONFLIKTEN.
YouSee forsøger at gøre så meget som muligt til ”frit valg” - og vil ikke - på
brugernes vegne - deltage i prisspiralen med at ”lave nye kanaler og tilkøbe
alle sportsrettigheder og så sprede dem ud på 11 kanaler, som man så er tvunget til at aftage”.
”Køb én - betal for 11”. Giver sjældent kø ved kassen !!!
Man siger, at ”I en krig er det første offer - sandheden”.
Det gælder også i denne medie-krig.
Det er svært at finde ud af hvad der er op og ned, men faktum er, at Discoverys kanaler er ude af YouSee´s udbud - og at der ikke umiddelbart er udsigt til
at de kommer tilbage.
Og dog !
YouSee har kun villet indgå en pris-aftale med os frem til og med 30. juni 2020
- hvilket vi med lidt god vilje kan tolke som en mulighed for at de selv tænker,
at der er landet en ny aftale med Discovery inden.
Og så kan de sætte priserne op !!!
En del medlemmer har benyttet sig af muligheden for at gå fra Fuld- til Mellempakken (måske også med Bland Selv) og så bruge pengene på at tilkøbe D-play
særskilt. Det er Discoverys streamingtjeneste - og koster kr. 99 pr. md. de første 6 måneder.
Kampagnetilbud lige nu - inden 29/2 : De første 60 dage gratis.
SPØRGSMÅL til konflikten ?
Vi har lige husstandsomdelt en folder med orientering om de mange
kanalændringer og - flytninger.
Alle kanaler er nu på plads - husk kanalsøgning.
OG HJÆLP DIN NABO !
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VI HAR SÅLEDES FORTSAT:
Internet/bredbånd:
Flere og flere vælger at have aftale med YouSee om bredbånd/internet.
mere end halvdelen har valgt det - men det er dog stadig den laveste andel i
hele TUK-NET. Hvorfor mon ? Er det virkelig pga. Waoo ?
Vi ved godt, at det stort set umuligt at sammenligne priser på bredbånd, men
foreningen ”tjener” på hver eneste medlem, der køber internet ved YouSee ! Så kom nu i gang – med at få det bestilt. Gerne via mig – og YouSee-butikken i Horsens - med levering til døren og gratis !
Og det samme gælder TV-boksen - kr. 30 pr. md.
Med adgang til Bland Selv, utallige film, arkiv, optage programmer osv.
TV-pakker og programmer:
Kanaloversigt er altid tilgængelige på hjemmesiden – og kan sendes på mail.
Det er fortsat vores politik, at have en
• Grundpakke med så få kanaler som muligt (nu 29), der kan vælges af de
medlemmer, som kun ønsker at se meget få kanaler (og helst de gratis =
licensbetalte). De eneste betalingskanaler i Grundpakken nu er TV 2, TV 3,
dk4 og TV 2 Charlie (i stedet for Kanal 5).
• Mellempakke med lidt flere – nu 35 kanaler, dvs. yderligere 6 betalingskanaler: TV 2 News, TV 2 Fri, TV 2 Sport, National Geografic, Disney Channel
og National Geografic Wild. Vi tilgodeser således mange flere, og man kan
via Bland Selv helt gratis selv bestemme, hvilke 6 kanaler man ønsker (udover Grundpakken), og en
• Fuldpakke med yderligere 28 kanaler (60) – med tilbud til alle målgrupper
– beregnet til de medlemmer, der bare vil ”have det hele”. Indholdet er dog
blevet væsentligt ringere efter at Kanal 4, Kanal 5, 6´eren, Canal 9 og Eurosport 1 og 2 er forsvundet - og erstattet af 9 filmkanaler, som ”ingen” vist
gider at se ! Via ”Bland Selv” har man 36 points at vælge kanaler eller streamingtjenester for (udover Grundpakken). Alle 36 kan gratis udskiftes hver
dag, hvis man skulle have lyst til det - dog er tilvalgt kanal/streamingtjeneste bundet i 30 dage.
Jeg er forundret over, at ikke langt flere benytter sig af ”Bland Selv” – og
det er gratis at bestille og bruge! (Koster kun en TV-boks til kr. 30 pr. md. eller
en investering på få hundrede kroner til et C/A-modul (kortlæser).
Og nu kan vi også vælge 11 streamingtjenester – og på sigt kan vi måske forhandle os frem til en ordning med f. eks. 5 – 10 – 20 – 36 kanaler
oven i GP !
Planche med streamingtjenester.
Fejl og hjælp:
TUK-NET (og dermed UAF) har indgået servicekontrakt med Dansk Kabel TV.
Det betyder, at de ved fejl eller ”dårligt signal” måler - og evt. reparerer - signalstyrken frem til 1. stikdåse i huset (uden beregning for medlemmet).
Dvs. at fejl i foreningens kabelnet og bokse repareres af Dansk Kabel TV
”gratis” – er betalt ”i forvejen” over servicekontrakten. Fejl i husets installationen – efter 1. stikdåse - skal selvfølgelig betales af ejeren.
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Dansk Kabel TV giver gerne tilbud før reparation og tilbyder et ”Hustjek til kr.
499”.
Vi gentager:
• Fejl i TV-signal og kabler mv. skal meldes til Dansk Kabel TV.
• Fejl i internet/bredbånd skal meldes direkte til YouSee.
Men du er altid velkommen til kontakte foreningen - ring/skriv til Flemming.
Hvis man har problemer med at se alle kanaler, så er det altid en god ide, at foretage en ny søgning på sit TV.
Og her en lille opfordring:
Mange – især ældre – har svært ved at fremsøge kanalerne, så ”hjælp din nabo”.
Vi har ikke i foreningen mulighed med at hjælpe det enkelte medlem
med indstilling af TV, men har i stedet indgået et samarbejde med Peter
Backmann, Grejs, som har et ”teknisk service”-firma, hvor han kommer ud til
det enkelte medlem og hjælper med f. eks. at indstille TV´et. Pris 225 kr.
Og han går ikke før det virker !
Han kan også hjælpe med at afdække årsagen til eventuelle ”svage signaler” –
og med at reparere fejl i husinstallationen. Og alle mulige andre elektroniske problemer – herunder også opsætning af mail, Ipad mv.
Vi har indtil nu kun hørt meget positive tilbagemeldinger fra de medlemmer,
som har haft ham på besøg.
OPKRÆVNINGER.
Vi opkræver pakkepriser hvert kvartal – 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Betales 3 måneder FORUD. Derfor IKKE penge tilbage.
Pakkeskift kan også ske hver 3. måned – på samme datoer.
Skal meddeles formanden senest een måned før.
OBS: TV-boks, Bredbånd/Internet og telefoni er et selvstændigt kundeforhold
hos YouSee - og afregnes direkte med dem.
I år er vi nødt til at regulere priserne pr. 1. juli (hvor priserne reguleres
af youSee).
Dvs. at prisændringer KUN sker pga. prisstigninger - vi fastholder vores Grundkontingent på kr. 450 pr. år til foreningens drift (skal jo godkendes af jer lidt senere).
TUKNET:
Sammenslutningen af de 8 lokale antenneforeninger Uldum, Grejs, Tørring, Åle,
Rask Mølle, Ølholm, Klovborg og Lindved – er nu ca. 17 år gammelt.
En repræsentant for hver af de 8 medlemsforeninger holder månedlige statusmøder (for UAF er rep. Flemming) og ikke mindst formand Rene og Gunnar Rasmussen, Åle Kabelnet repræsenterer os i mange forskellige sammenhænge – og
indhenter bred viden og erfaring fra TV-verdenen.
Vi er på alle måder meget tilfredse med samarbejdet. Det gør os klart
stærkere i forhandlinger med udbyderne (pt. YouSee), at vi sammen repræsenterer 4.200 medlemmer (og ikke kun vores egne 501).
I øvrigt:
Vi vil bestræbe os på i bestyrelsen at informere på alle mulige måder – i respekt
for ”gamle hr. Jensen”, der måske kun ser opslag i Brugsen eller på Orlas Plads
til ”smarte Ane”, der kun ser nyheder på internettet og/eller Facebook.
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Vi vil også lave husstandsomdeling, men det er et stort arbejde, som I ikke kan
forvente fremover. Kun i særlige tilfælde – som f. eks. i forbindelse med kanalomlægningerne her i januar 2020.
Se folder på bordene.
HVAD BRINGER 2020 ?
Primært 2 ting:
Vi skal først og fremmest nyde vores opgradering - til en pris af ca. kr. 2,4
millioner. Vi har lavet en aftale med YouSee, der indebærer, at de betaler hele
opgraderingen – mod at vi binder os til youSee i 5 år (4 + 1 års opsigelse) fra 1.
januar 2018.
Hvis vi efter 5 år ønsker at udtræde af aftalen, så skal vi selv finansiere udgiften
til det ”passive” net = ca. kr. 1.2 mill. (excl. Moms).
DERFOR fortsætter vi med at spare op, så vi om 3 år har mindst kr. 1.2
mill. på ”kistebunden”. Så kan vi betale os ud af ”håndjernene”.
Og så må vi håbe, at der er kommet en løsning på D/Y-konflikten !!!
ANDET:
”youSee-More”:
Et helt nyt begreb – et univers af fordele.
For kompliceret at fortælle her, men kort sagt:
Jo mere du køber – des flere fordele. Og de kan udskiftes hver måned.
C More, youSee Premiere, Pling Lite, youSee Musik, Bookmate, Nickelodeon Jr.
Play, Sikkerhedspakke, Dobbelt op på mobildata, BT.
Se folder på bordene.
Til slut en tak til bestyrelsen for året der er gået.
Vi har hver vores roller i bestyrelsen – og selv om det måske nok er mig, som
medlemmerne mest er i forbindelse med, så ”opererer” Mogens som ”tekniker”
(I har nok mødt ham på hans vej rundt i standerne i Uldum - ca. den 1. hver måned).
Naja som sekretær og ”arrangør” af møder, nyhedsbreve mv.
Eva er omhyggelig arbejdende kasserer.
Morten kom ind i bestyrelsen sidste år og har allerede udviklet vores IT - ikke
mindst Facebook og hjemmeside.
Og hvis mange af jer vil bruge appen, så bliver det også hans område at vedligeholde ! Det ved han bare ikke endnu
Morten afløste John Domino - der i stedet blev valgt som revisor.
Vi fik aldrig mulighed for at sige ”tak for din store arbejdsindsats” i op mod vist
nok 20 år - ikke mindst i arbejdet med at etablere TUK-NET.
Takkegave overrækkes.
TAK FOR ORDET
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