Referat fra bestyrelsesmødet d. 15 september 2009
1. Pakkeskift:
Der fjernes et par linjer på hjemmesiden da de kan virke forvirrende
vedrørende op eller nedgang i pakkevalg. Allan orienterer altid folk der vil gå
op i pakkevalg at der skal betales før opgraderingen.
Der kommer annoncer i lokalavisen d. 10 og d. 24 November 2009 vedrørende
op eller nedgradering af tv pakke. Det vil fremgå af hjemmesiden fra 1
November 2009.
2. Hjemmeside:
Mail der modtages via hjemmesiden SKAL besvares af de involverede og ikke
bare videresendes til Allan eller Uffe!
Berlin tur:
Uffe har besøgt IFA messen i Berlin, som er verdens største teknikmesse og
der var mange nyheder vedrørende fjernsyn - Teknik m.v. Der fortælles om
nye fladskærme af ca. 3 mm tykkelse og 600 Hz billede. Fremtidens tv format
bliver 21:9 og ikke 16:9 som det er i dag - dette skyldes at biograffilm optages
reelt i 21:9 - det er derfor der er sorte bjælker på tv udsendelser i dag. Det
vides ikke hvornår tv mediet kan/vil overgå til dette format men det ligger
sikkert ude i fremtiden.
Der kommer 14 HD kanaler fra den 1/1 2010 som kan ses via yousee boksen.
Det blev på mødet besluttet at foreningen betaler for den fælles transport for
dem der deltog (der var fælleskørsel) - idet at Uffe selv har betalt for
deltagelsen i IFA messen, Uffe deltager af almindelig interesse og selvfølgelig
som repræsentant for vores antenneforening.
3. Økonomi:
Foreningen kommer med et overskud på ca. 45,000,- (anslået).
Tv pakker får en generel stigning i 2010 - mellempakken vil stige mest da den
faktisk kører med en for lille pris her i 2009.
4. YouSee 22/9:
Vi deltager i informationsmødet hos Yousee d. 22 September.

Her forventes det at Yousee vil orientere om lukning af visse Analoge kanaler
ligesom at det må påregnes at den nye canal 9 og DK 4 vil blive flyttet til
mellempakken - dette har foreningen INGEN indflydelse på.
5. Honorarer:
Honorar bliver som aftalt på Generalforsamlingen til bestyrelsens medlemmer
Evt. :
Intet til dette punkt.
Næste møde er aftalt til d. 8 Oktober 2009 kl. 19:30 i Kulturhuset.
Sekretær
Henrik Berggreen

