Bestyrelsens beretning 2010
Travlhed har præget det forløbne år i GVD Antenneforening. Både i
bestyrelsen og i administrationen.
Der er i årets løb blevet afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder, 3 Åbent
Hus arrangementer og en visionsweekend. Derudover har vi deltaget i
en række møder med Canal Digital, samt med andre
programleverandører. Vi har også mødtes med vore naboforeninger
mhp. samarbejde om det fælles tomrør.
Vi er nu 8432 medlemmer pr 18.okt, hvoraf de 7906 har den store TV
Pakke, kaldet Pakke 2 og 526 har den lilleTV Pakke, kaldet Pakke 1. Der
er 4539 internet-tilkoblinger, hvoraf de 95 har valgt den trådløse
løsning.
Den 6.-7. februar kæmpede bestyrelsen og driftsleder Kristian Engh
Lundgren sig gennem snemasserne for at holde visionsweekend.
Tanken var dels at finde en mere struktureret arbejdsform for
bestyrelsen, dels at snakke om, i hvilken retning GVD skal udvikle sig.
Vi var enige om, at GVD skulle være mere synlig. Det er sket bl.a. ved
vores udflytning fra kælderen på Sdr.Trandersvej til vor ny adresse på
Thorndalsvej 3. Her har vi fået lyse, medarbejdervenlige kontorer, samt
ideelle mødefaciliteter.
Samtidig har vi fået meget mere lagerplads til rådighed, hvilket gør det
lettere for medarbejdere at finde materialer hurtigt.
Og så ligger Thorndalsvej meget mere centralt i vort område.
Et nyt LOGO har også set dagens lys. Det er sket idet vi mente at tiden
var løbet fra det gamle med masten og parabolerne, og fordi GVD er
internetudbyder udover TV-udbyder.
Vi synes selv, det er et pænt og enkelt logo, som fremover vil blive
brugt. Alle standere i vores område bliver forsynet med logoet, så
ingen er i tvivl om, hvorfra TV- og internet signalet kommer.
Også teknikerbilen er blevet udstyret med logo.
På visionsmødet blev det besluttet at GVD skulle ha' flere TV Pakker.
Grundlaget var derfor lagt for Pakke 1 og Pakke 2.

Siden har der været travlhed med at få omlagt økonomisystemet for
at kunne administrere pakkevalget.
På visionsmødet blev der også snakket om en Pakke 0 , – dvs ren
internetpakke. Dette ligger stadig hen, da det endnu ikke har været
muligt at finde et filter, som kan udelukke andre frekvenser.
På sidste års generalforsamling blev daværende suppleant Ib Knudsen
indvalgt i bestyrelsen.
Desværre viste det sig at Ib Knudsen slet ikke var medlem af GVD, og
dermed ikke valgbar, så bestyrelsen besluttede at suspendere ham
med øjeblikkelig virkning. For at være medlem af GVD skal man ifølge
vore vedtægter ha' bopæl i vores dækningsområde, og det var ikke
tilfældet for Ib Knudsen. Men han har en udlejningsejendom i vort
område og han deltog derfor i generalforsamlingerne i den egenskab.
Noget som var hans lejeres ret. Det var selvfølgelig en kedelig historie,
da vi ellers var glade for det arbejde Ib Knudsen havde lagt i
foreningen.
I
stedet
indtrådte
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bestyrelsesmedlem.
2.suppleant Jens Andersen deltog herefter i bestyrelsesmøderne.

som

Bestyrelsen har som tidligere nævnt afholdt 3 Åbent Hus
arrangementer. Det har været lørdag formiddage, hvor GVD's
medlemmer har kunnet komme og få en snak med bestyrelsen eller
bare for at se vore ny faciliteter. Uheldigvis faldt det første Åbent Hus
sammen med Fars Dag og godt vejr, så fremmødet var meget
beskedent, men siden er antallet af besøgende steget og det er
bestyrelsens hensigt fremover at afholde 4 årlige Åbent Hus
arrangementer.
I administrationen har der været travlt, bla. med isætning af filtre til
pakketering af kanaler. I forbindelse med dette arbejde blev det
desværre konstateret, at der var mange ulovlige tilkoblinger til vore
standere.
Disse blev straks afbrudt, hvorefter de pågældende kunne betale
tilslutningsafgift til foreningen. Siden har kontoret ført en frit lejde

kampagne for at få øvrige ”sortseere” frem og det har en del reageret
på.
Pr 1. okt er medarbejderstaben blevet udvidet med. Christian Quist,
som er driftsassistent og som fremover skal samarbejde med Flemming
Nielsen dels om det praktiske i marken og dels ved telefonen på
kontoret. Dermed skulle det blive lettere at komme igennem på
telefonerne.

Hovedstationens ombygning er blevet helt færdig i løbet af året, og
fremstår nu sikret for brand og indtrængen af myrer og mus. Samtidig
er området oppe i Kongshøj Skov blevet adskilligt forskønnet ved
oprydningen. Store betonfundamenter fra masterne med parabolerne
er fjernet, og bygningen fremstår nu som et pænt bygningsværk uden
skæmmende køleanlæg på taget. Indvendig er hovedstationen
blevet tidssvarende med EDB gulve og stabil temperatur. Det viser sig
nu, at ombygningen faktisk har haft den virkning, at vort elforbrug er
faldet væsentligt.
Fra 1. okt blev det så muligt at vælge Pakke 1, der er en grundpakke
udelukkende bestående af ikke-betalingskanaler. Dog er der copidan
afgifter. Grunden til at der ikke er betalingskanaler i Pakke 1 er, at TV2
ville opkræve et årligt beløb på ca 300 kr fra 2012, hvis der var
betalingskanaler i pakken. GVD undgår denne programafgift, hvis vi
friholder Pakke 1 for betalingskanaler.
Det var en nødvendighed at indføre en Pakke 1 nu, da
programpriserne efterhånden er blevet meget dyre. Og denne
udvikling fortsætter. Ikke alle vore medlemmer var interesserede i så
dyr en TV løsning. Der er allerede mange, der har valgt Pakke 1. Det
viser at det var det rigtige valg vi traf.
Vi har allerede fået de nye priser for 2011 og det medfører en stigning
på
kanaler i Pakke 2 på ca.
350 kr, hvis det nuværende
kanalprogram skal bibevares.

Vores samarbejdspartner i forbindelse med levering af TV signal er
stadig hovedsagelig Canal Digital, undtaget er Viasatkanalerne, f.eks
3 – 3+ og 3puls, samt aalborg+, som indkøbes separat. Endvidere har vi
en aftale med GVD Lokal-TV.
I år har vi ikke kanalvalg, men vi skal beslutte hvad programafgiften
skal være for 2011.
For 2010 var beslutningen 3298 kr for det samlede medlemsbidrag.
D.v.s. Incl. kontingent, COPY-DAN og KODA og vagtordning.
Kontingentet til GVD blev på sidste års generalforsamling forhøjet til
450 kr med efterfølgende pristalsregulering fra år til år, således at det
for 2011 udgør 457 kr.
Tilslutningsafgiften foreslår bestyrelsen ligeledes pristalsreguleret.
Bestyrelsen har arbejdet med 2 alternative løsninger til fastsættelse af
programafgiften, som sættes til afstemning på generalforsamlingen.
Mht. til en IP telefoniløsning, så er Kristian Engh Lundgren så langt
fremme at der meget snart kommer et tilbud til medlemmerne.
Bestyrelsen har haft nedsat et udvalg til at gennemgå vore vedtægter
og det arbejde fremlægges senere til drøftelse og beslutning. Det har
været nødvendigt at præcisere visse dele, samt at få dem ajourført.
Den nærmeste fremtid i GVD bliver at få højere hastigheder på
Internettet. Vi forventer at kunne etablere DOCSIS 3.0 på
antenneanlægget i løbet af første kvartal, hvilket vil give mulighed for
hastigheder på op til 50 Mbit i første omgang. Teoretisk kan teknikken
levere op til 400 Mbit/s ud til den enkelte husstand.
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