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Formandens beretning for året 2018
Velkommen til generalforsamlingen for antenneforeningen i
Mariesminde området.
Foreningen havde pr 31/12-18 324 medlemmer og 6 BBO-er. Vi har 3
standard tv pakker og medlemmerne i Mariesminde er fordelt på
følgende måde:
138 på Pakke 1
80 på Pakke 2
106 på Pakke 3
Program pakker er nu ensrettet for alle foreninger i Kolding, så om
man bor i Bramdrupdam, Alminde eller Mariesminde så er det ens og
det gør sig også gældende for priserne for pakkerne.

Administration og Service delen via Stofa kører ganske fint.

Stofa er i 2018 startet op på at implementere DOCSIS 3.1 som er en
opgradering af vores nuværende DOCSIS 3.0. De startede op i vores
område i slutningen af 2018.
Det har betydet en del korte afbrydelser i en kort periode og få har
været berørt af gravearbejde da man har skullet montere nye
strømsteder samt nye fordeler bokse. Den del skulle være overstået
hos os. Det meste af denne implementering er for Stofa´s regning,
men det har vist sig at mange fordeler bokse er af så ringe kvalitet at
man har måttet skifte mange flere end der var taget højde for i
kontrakten, det betyder at der kan komme en ekstra regning også til
os, men vi har lidt på kiste bunden som Kim vil komme ind på lidt
senere.
Med det nye DOCSIS 3.1 skulle det nu være muligt at køre helt op til
1 Gb på internet delen og signalet skulle være bedre også på tv
delen. Forventer helt færdigt ultimo august.
FM slukker den 9/4 coax.
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Jeg sidder også her i den gruppe der følger dette arbejde tæt.
Stofa er i bestyrelsens øjne en god samarbejdspartner og er altid
åben for at være med til at løse de udfordringer vi møder.
Kolding.Net som vi er en del af og hvor jeg også sidder i bestyrelsen,
har valgt at oprette en butik sammen med Stofa som er ligger på
Lille Torv i bagenden af det gamle Sydbank. Butikken er kommet
godt i gang og med en del besøgende, og hvor man kan henvende sig
hvis man har problemer, ønsker en Smart tv boks eller andet som
vedrører TV, Radio eller Bredbånd.
Jeg har også her påtaget mig en post i bestyrelsen for
forretningsudvalget.
Det kan være en god ide engang imellem at gå på Stofa´s
hjemmeside for at se om de har nogle gode tilbud eller informationer
som ex kabler og stik eller andre nyheder. Der sker rigtig meget i
den nærmeste fremtid og en anden god ide er at tilmelde sig Stofa´s
Nyhedsbrev inde på deres hjemmeside. Det er også en rigtig god ide
at melde sig til Mine Sider hvor man bl.a. kan se sine regninger,
aktuelle informationer, web mail, driftsforstyrelser osv. Dette er helt
gratis at tilmelde sig.
Kolding net kommer med ny hjemmeside som vi ligger på med et link
sammen med de andre foreninger, hvilket jo også er en indikering på
at vi er ved at samle os alle til en forening i Kolding.
Nedgang i medlemstallet er en af de ting som bestyrelsen har
arbejdet med på det seneste og vi er blevet enige om at arbejde
henimod at fusionere Mariesminde med en større forening. Det er så
en af grundene til at vi kommer med vedtægtsændringer, som jeg vil
kommentere på inden afstemningen på den ekstra ordinære
generalforsamling.
Jeg vil benytte lejligheden til takke den resterende bestyrelse for det
arbejde der er lagt i 2018.

