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Først velkommen til alle. 
 
Som det første kan jeg oplyse vi i 2008/2009 har fået 6 nye tilslutninger, hvilket er 2 mindre end i 
2007/2008. 
Jfr. overgangen fra analoge til digitale signaler fra efteråret 2009 forventer bestyrelsen en større 
tilgang i det kommende år, men hvor stor den bliver, er det svært at sige. 
 
I 2008/2009 har de tekniske problemer været få og små, idet der, ud over en større graveskade på 
hovedkablet på Nonbovej og graveskader på nogle få stikledninger, kun har været tale om et mindre 
antal justeringer af forstærkere. Angående graveskaderne bliver udbedringen af disse, såfremt 
kablerne er korrekt nedgravet, betalt af skadevolder. 
 
Som oplyst på sidste år generalforsamling ophørte vort samarbejde med Dansk Bredbånds Teknik 
på vor foranledning i foråret 2008, og vi indgik herefter en 1 årig driftsaftale med Nordby 
Antenneforening. Årsagen til at aftalen kun var 1 årig var bl.a. dels tidsnød, dels at parterne gerne 
ville se, hvorledes et sådant samarbejde fungerede, hvilket sidste i det forløbne år har fungeret uden 
problemer af nogen art. Som følge heraf besluttede parterne derfor ultimo 2008 at starte drøftelserne 
om udformningen af en flerårig samarbejdsaftale som parterne kunne blive enige om, hvilket 
lykkedes, således der nu forligger en af parternes bestyrelser underskrevet 10 årig uopsigelig aftale, 
som går ud på at Nordby Antenneforening varetager driften af vort anlæg i denne periode. Som et 
for os væsentligt punkt i denne aftale gælder at vort kontingent på intet tidspunkt må overstige hvad 
Nordby Antenneforening opkræver ved sine sommerhusmedlemmer, hvilket er væsentligt billigere 
end Dansk Bredbånds Teknik forsøgte sig med, således krævede Dansk Bredbånds Teknik i 
2007/2008 for mellempakken kr. 1.815., medens vi på trods af betydelige mellem liggende  
prisstigninger fra signalleverandørerne i 2009/2010 kun betaler kr. 1.595. 
 
Angående sammensætningen af programmer har vi måttet acceptere, at vi, som det også tidligere 
har været tilfældet, fortsat er nødt til at følge Nordby Antenneforening.    
 
Afslutningsvis vil jeg henlede opmærksomheden på den udsendte invitation, ifølge hvilken 
repræsentanter for Nordby Antenneforening efter grundejerforeningens generalforsamling vil 
komme og give en orientering om fremtidens TV og internettet (Fanø Net).   
 
Jeg vil herefter slutte med ønsket om en god sommerferie for alle. 
 
Erik Lund 
 


