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Først velkommen til alle. 
 
Året 2009/2010 var det første år med den nye flerårige samarbejdsaftale mellem os og Nordby 
Antenneforening. Jeg kan oplyse at samarbejdet i dette det første år ifølge bestyrelsens opfattelse 
har fungeret til parternes fulde tilfredshed, samt at der er en begrundet forventning om et fortsat 
godt samarbejde.  
 
I forbindelse med overgangen til digitale signaler samt fornyelsen af aftalerne med signaludbyderne 
måtte Nordby erkende, man ikke længere havde resourcer og styrke nok til at leve op til fremtidens 
krav, hvorfor man valgte at indgå et samarbejde med  You See om levering af signaler, hvilket igen 
medfører at vi jfr. Samarbejdsaftalen også fremover får vore programmer fra You See, hvad vi 
realistisk set nok skal være tilfreds med, også selv om det har medført en omlægning af pris- 
strukturen, idet grundpakken er blevet væsentlig mere omfattende, end den var tidligere. Den 
indeholder nu 28 programmer incl, TV Fanø mod tidligere 10 programmer. Til gengæld omfatter 
mellempakken ud over grundpakken nu kun 8 programmer mod tidligere 23. Vælger man fremover 
fuld pakke får man nu yderligere 21 programmer mod tidligere 13 programmer. Med andre ord er 
det nu muligt at modtage i alt 57 programmer mod tidligere 46 programmer. Hertil kommer at man 
fremover kan tilsluttes Fanø Net, også selv om man kun har grundpakken. 
Man kan få You See´s favoritpakke såfremt man har mellempakken. 
 
Angående priser får vi fortsat sommerhusrabat, som udgør: 
 
For grundpakken kr. 100. (stort set ingen betalingskanaler). 
For mellempakken kr. 490. ca. 18% 
For fuld pakke kr. 785. ca. 20% 
 
Overgangen til You See var planlagt til 17/3 men blev på grund af problemer hos You See først 
gennemført pr. 1/6, hvorfor vi ikke kunne udsende den nye programoversigt sammen med 
opkrævning af  næste års kontingent, hvilket naturligvis er beklageligt. I denne forbindelse kan 
imidlertid oplyses at programoversigten kan hentes på Nordby Antenneforenings hjemmeside. 
 
Jeg er bekendt med, at nogle medlemmer har udtrykt utilfredshed med igen at skulle indstille deres 
TV. Hertil er blot at sige. at det må man nok indstille sig på at skulle gøre med visse mellemrum 
ikke blot her på Fanø, men også andre steder hvor man måtte være medlem af en antenneforening.  
 
Angående vor egen forening er arbejdsdelingen således, at vi udfører de administrative funktioner 
og Nordby de tekniske.  
 
I forbindelse med overgangen til You See blev det i forbindelse med montering af nye filtre 
konstateret, at 25 af vore medlemmer modtog fuld pakke men kun betalte for mellempakken, disse 
medlemmer har nu fået besked om enten at betaler differensen kr. 855. eller også bliver de sat ned 
til mellempakken. 



 
Afslutningsvis kan jeg oplyse vi i 2009/2010 ikke har haft større tekniske problemer, samt at vi i 
dette år har fået 10 nye tilslutninger, således vi nu har 661 tilslutninger. 
 
Til dem der måtte have spørgsmål af teknisk karakter, kan jeg oplyse, at Michael er til stede og 
under punktet eventuelt vil besvare sådanne spørgsmål.  
 
Jeg vil herefter slutte med ønsket om en god sommer for alle. 
 
Erik Lund 
 
   
 
 
 
  
 
   

 
 
 


