DOA

Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27/8 2014
Onsdag den 27. august 2014, kl. 17 blev der i B42´s lokaler, Holger Drachmanns Gade 1, Sønderborg, afholdt
et til repræsentantskabsmødet i juni måned supplerende repræsentantskabsmøde om etablering af fibernet i
DOA´s regi samt etablering af yderligere noder/øer m.v.
For repræsentantskabsmødet var der følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Orientering om projektet samt om programpakker ved Anders L. Christensen fra ingeniørfirmaet Brix
og Kamp
3. Drøftelse af forslag til ønsker for sammensætning af programpakker for 2015
4. Eventuelt
Tage Skott bød velkommen og introducerede Anders L. Christensen fra Brix og Kamp. Tage Skott blev ligeledes
valgt som dirigent. Repræsentantskabsmødet blev efterfølgende midlertidigt suspenderet hvorefter der bliver
serveret skipperlabskovs for de fremmødte.
Anders L. Christensen gennemgik projektet med etablering af nye fibernet strækninger som binder DOA´s net
sammen, så der DOA bliver uafhængig af nuværende signalleverandør - Stofa ejer på nuværende tidspunkt dele af forsyningsnettet.
Etablering af de planlagte fornyelser er delt i 2 entrepriser bestående dels af nedlægning af fiber og dels opgradering af forsyningsnettet fra 13 til 26 noder/øer. Nedlægning af fiber er under udførelse.
Anders skitserede følgende mulige kanalleverandører, Stofa, YouSee, Trionet som er ejet af Stofa, Comx Networks som har forbindelse til YouSee, Viasat samt levering fra anden antenneforening, eksempelvis Ascomnet
og antenneforeningen Glenten i Odense.
Der kan via nettet leveres TV pakker, bredbånd, telefoni, Smart TV (lejefilm m.v., kun Stofa og YouSee) og
Web TV (kun Stofa og YouSee).
Leverandørvalg sendes i udbud / licitation hvorefter der vil ske sammenligning af indhold og pris. Mulighed for
forskellige udbydere vedrørende TV og bredbånd. YouSee, som er større end Stofa er skarpest på prisen vedrørende TV. Enighed om at skift af bredbåndleverandør vil give problemer og dermed være en udfordring.
YouSee tilbyder udover bland selv grundpakken. Stofa går generelt efter at overtage antenneforeninger så de
bestemmer alt. Skift til YouSee vil kræve nye bokse m.v. ligesom skift af modem til bredbånd vil give en del
bøvl. Som leverandør skal vælges den der tilbyder flest muligheder og hvor kvalitet og service er i orden. Gerne analoge kanaler også i en periode fremover. Der er ingen løsninger hvor alt er frit uden grundpakker, hvilket blandt andet skyldes Copydan afgift og must carry krav (gratis kanaler som skal vises på fællesantenneanlæg i Danmark) - endvidere må den mindste pakke ikke indehold high pay kanaler (kanaler dyrere end kr.
32,00 pr. måned i 2011 niveau). Grundpakker skal leveres uden at det kræver Box, men ved bland selv, vil det
fortsat være nødvendigt med Box og eller kort.
Det antages at leverandørskift pr. 1/1 2015 er urealistisk vedrørende bredbånd og at Stofa vil være til rådighed som bredbåndsleveranfør indtil et eventuelt senere skifte er muligt.
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Anders L. Christensen mener at nuværende overslag, kr. 4.000.000 eksklusive moms, vedrørende de foreslåede forbedringer fortsat er realistiske. Det blev i tilknytning hertil nævnt, at en overskridelse på 400 – 500 tkr.
vedrørende de foreslåede forbedringer af nettet vil være i orden og ikke kræve yderligere drøftelser med repræsentantskabet.
Vedrørende programpakker 2015. Ønske om mest muligt i bland selv. Gerne pristilbud på alternativer. Programleverandører stiller krav om i hvilken pakke kanalerne skal ligge. Vedrørende Stofa koster stor pakke i dag
ca. kr. 400 imod en normalpris som fra Stofa er ca. kr. 100 dyrere. Jo færre kanaler i pakkerne jo dyrere bliver
kanalerne. Overvejer 3 pakker med lidt billigere mellempakke. Bestyrelsen anbefaler en 2 pakkeløsning med
tilvalgsmuligheder i form af enkeltkanaler samt temapakker. Ønske om, at sportspakken er ren sportskanal og
filmpakken ren film. Ønske om fokus på bland selv og nuværende programsammensætning. Web TV / IP TV
skal være en mulighed som ikke mindst bruges af de lidt yngre.
Forsamlingen var enig om to programpakker med bedste bland selv mulighed og Web TV. Ingen væsentlig
ændring i programsammensætning.
Etablering af flere noder/øer forventes at komme i udbud i uge 36-2014 med en svarfrist på 3 uger.
Medio oktober vil der blive fermsendt yderligere information til repræsentantskabet og der holdes nyt møde
inden endelig beslutning om valg af programleverandør m.v. Først i oktober – november måned vil der være
kendskab til kanalpriser m.v.
Sønderborg, den 2. september 2014
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