Nyheder
•

Digitale signaler findes i antennenettet. Se side 5.

•

Generalforsamling: Tirsdag den 17.
marts klokken 19 på biblioteket.

•

Billigste internetforbindelse: 49
kroner om måneden. Læs side 4.

•

Foreningens hjemmeside
www.smaf.dk opdateres løbende.

Service
•

•

Hvis du har problemer med sne på
TV-skærmen, så ring til vor
tekniker Ib Jensen. Numrene er:
I forretningstiden 75 87 21 44
Ellers 30 66 88 99
Inden du ringer, er det smart, hvis
du lige spørger din nabo, om han
også har problemer. På den måde
hjælper du teknikeren med at få
en fornemmelse af problemets
omfang.
Driller internettet, kan det enten
skyldes vort net, eller det kan
skyldes vor leverandør; det er A+.
Ring til til A+: 69 12 12 12

Indhold
Skift af pakke og flytning: ............ 2
Interview med formanden:........... 3
Internet og IP-telefoni: ................ 4
Digitale signaler: ........................ 5
Pakker og priser: ........................ 8
Bestyrelsen: .............................. 8
Foreningens fremtid: ..................10
Tv- og radiokanaler:...................12

rykkere, når enkelte medlemmer glemmer at betale det
årlige kontingent.

Skift af pakke
Hvis du ønsker at skifte pakke,
skal du have fat i kassereren.
Du kan enten skrive et brev til
ham eller sende ham en mail,
men det skal altså være en
skriftlig henvendelse. Både
postadresse og mailadresse ser
du på siderne ni og ti.

Vi bliver nødt til at understrege
vigtigheden af at betale til tiden.
Derfor er der et gebyr på
rykkeren på 150 kroner.
Undlader medlemmet at betale
rykkeren og selvfølgelig også
kontingentet, bliver vi nødt til at
lukke for signalet. Hvis medlemmet igen ønsker forbindelsen
åbnet, skal kontingentet og
rykkergebyret betales. Desuden
skal der betales 1.000 kroner for
åbning af forbindelsen.

I mailen eller i brevet skriver du,
hvilken pakke du har i øjeblikket, og hvilken pakke du ønsker
i fremtiden. Skriv også, hvornår
ændringen skal gælde; -og så er
det vigtigt, du husker at angive
dit navn, din adresse og dit
telefonnummer.
Når kassereren har modtaget dit
ønske, sender han dig et
girokort på 500 kroner. Det er
prisen for pakkeskiftet. Oveni
kommer betaling af et øget
kontingent, hvis du har valgt en
større pakke, men der skal
selvfølgelig kun betales for det
antal måneder, der er tilbage af
kalenderåret.

Flytning
Ifølge foreningens love er det
ejeren, som er ansvarlig for
kontingentet til antenneforeningen. Ejeren kan udmærket
aftale med lejerne, at lejerne
selv betaler kontingentet, men
pointen er, at det er lejligheden/ejeren og ikke lejeren, som
har forbindelsen.

Lige så snart kassereren har
registreret din betaling, giver
han teknikeren besked om at
lave pakkeskiftet.

Fraflytter en lejer for eksempel
sin lejlighed midt i året, betaler
foreningen ingen penge tilbage.
Det har foreningen simpelt hen
ikke resurser til. Derfor må
lejerne enten ordne det indbyrdes, eller også må ejeren opkræve kontingentet over huslejen.

Bemærk, at hvis du skifter til en
mindre pakke, betales ingen
penge retur; foreningen får
ingen penge tilbage fra vor
leverandør af signaler.

Skifter en ejendom ejer, så
indgår det betalte kontingent
som regel i refusionsopgørelsen.

Rykkergebyr
Det koster foreningen en del
administration at udsende
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Engageret formand i antenneforeningen
ikke tillod, jeg brugte så meget
tid på foreningen længere.

Jan Jensen har en stor andel i,
at medlemmerne i
Søndermarkens Antenneforening
får markedets bedste inden for
tv, internet og telefoni.

-Men jeg fortsatte som menigt
medlem af bestyrelsen, siger
Jan Jensen.

Det er ikke tilfældigt, valget igen
faldt på Jensen, da Søndermarkens Antenneforening, i daglig
tale kaldet SMAF, for halvandet
år siden pludselig stod uden
formand.

Nu beklæder han som nævnt
atter formandsstolen.
Mange opgaver
-Det betyder meget for mig, at
vi som antenneforening bevarer
vores selvstændighed samtidig
med, at vi giver medlemmerne
det bedste på markedet, fastslår
Jan Jensen.

Han trives som en fisk i vandet,
når der sker ting og sager rundt
om ham. Og antenneforeningens
sendemast har, siden Jensen var
knægt, betydet noget for ham.

-Samarbejdet med YouSee,
tidligere TDC Kabeltv, er derfor
ikke mere forankret, end vi til
hver en tid kan lave en aftale
med andre.

Klatrede i sendemasten
-Jeg er født på Uhrhøj, men
mine forældre flyttede til
Søndermarken, og her klatrede
jeg som knægt i antenneforeningens sendemast, husker
Jan Jensen.

-Og jeg holder hele tiden øje
med, om der på markedet
dukker bedre alternativer til
YouSee og Arrownet op.

I 1993 flyttede Jan Jensen til
Søndermarksvej, og der gik ikke
længe, inden han blev valgt til
bestyrelsen i den lokale antenneforening.

Meget af formandens arbejde for
foreningen går også med at
aftale diverse arbejde med
vedligeholdelse og reparation af
antennenettet.

Han har været formand i to
perioder.

-Foreningens tekniker er Ib
Jensen fra Jelling Radio, og han
er guld værd for foreningen.
Samarbejdet med ham fungerer

-Jeg måtte for halvandet år
siden træde tilbage som
formand, fordi mit arbejdsliv
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perfekt, og går der kludder i
nettet, bliver det prompte
repareret, siger en tilfreds
formand.

Fritiden bruges i Messen, hvor
Jan Jensen også sidder i
bestyrelsen, ligesom han er
aktiv i Hjemmeværnet.

Arbejder med teknik
Til daglig er antenneformanden
ansat som tekniker i militæret.

Når han holder fri, går turen til
Polen sammen med familien.
-Vi holder meget af at holde
ferie i Polen, hvor vi efterhånden
har fået mange gode venner,
siger Jan Jensen.

-Teknik har altid interesseret
mig, og derfor passer jobbet i
militæret fint til mig, siger Jan
Jensen.

Internet og IP-telefoni
Vil du have en billig adgang til internettet, kan du gøre som en
pæn stor del af foreningens medlemmer: Få internet via
antennekablet og, hvis du ønsker det, IP-telefoni. Det er firmaet
A+, der leverer til os.
Hvis du vil tilmelde dig eller have yderligere oplysninger, så har du
tre muligheder. Gå ind på:
http://www.aplus.dk/Default.aspx?ID=954,
eller find linket til A+ på www.smaf,
eller ring til dem på 69 12 12 12.
Den billigste internetforbindelse – 128/64 kbit/s - koster 49 kr. om
måneden. Oprettelsen er på 695 kr., og modemmet koster 39 kr.
om måneden.
En hurtig forbindelse – 4096/512 kbit/s – koster 249 kr. om
måneden. Oprettelsen er på 295 kr., og modemmet koster 39
kroner om måneden.
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Digitale signaler
Politikerne har besluttet, at vi i Danmark skal gå fra de gammeldags
analoge signaler til de moderne digitale signaler.
Det vil sige, at de signaler, som sendes til en stueantenne eller en
antenne på taget, skal være digitale. Og det vil sige, at
antenneforeningen også skal tilbyde medlemmerne de digitale
signaler; det har vi gjort siden januar 2008.
Baggrunden for den beslutning er, at man ved at overgå til de digitale
signaler kan give borgerne bedre teknisk kvalitet både lydmæssigt og
billedmæssigt.
Politikerne har også bestemt at stoppe udsendelsen af de gammeldags
analoge signaler. Det sker november 2009.
Den beslutning har kun betydning for dem, der modtager signalerne
fra en antenne på taget eller fra blot en stueantenne.
Beslutningen har altså ikke relevans for dem, der modtager tv fra
antenneforeningens net. Antenneforeningen vil nemlig stadig sende
både analoge og digitale signaler, også efter november 2009.

Hvis du er tilfreds med de kanaler, du har og
tilfreds med den tekniske kvalitet, ja så kan
du roligt læne dig tilbage.
Hvis du derimod vil udnytte de muligheder
og forbedringer af kvaliteten, som de digitale
signaler giver, så skal du læse videre.
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De digitale muligheder
Alle de kanaler, som er i nettet, sendes som nævnt både digitalt og
analogt. Vælger man at gøre brug af de digitale signaler, så får man
følgende:
•

Skarpere tv-billeder
Det gælder reelt kun, hvis du har et fladskærms-tv, og der er kun tale
om en mindre forbedring. Markante forbedringer fås, når der modtages
HDTV, men kun få kanaler sender High Definition Television.

•

Mulighed for at leje film
Man bestiller simpelthen en film med sin fjernbetjening. Når den er
bestilt, kan man se den med det samme. Der er cirka 250 film at vælge
imellem, og man råder over den bestilte film i 24 timer.

•

TV-guide
Med et par tryk på fjernbetjeningen kan man få vist en omfatttende
oversigt over dagens programmer på de mange forskellige kanaler.

•

Mulighed for at abonnere på nye kanaler
Oveni de kanaler, som man får via sin pakke, kan man abonnere på
kanaler, som ikke findes i foreningens net. Prisen er typisk 50 kroner om
måneden.

•

Gratis modtagelse af en række kanaler
I foreningens net tilbydes for eksempel ikke Sverige 1 og 2. Dem og en
del andre får man gratis, hvis man vælger at gå over til de digitale
signaler.

Digitale signaler kræver digitalmodtagere
Desværre koster det penge, hvis man vil gøre brug af de muligheder,
som de digitale signaler giver.
For det første skal man betale et halvårligt abonnement på at
modtage digitale signaler. Prisen er i øjeblikket 199 kroner. Prisen er
fastsat af YouSee, som også står for opkrævningen.
For det andet skal man have en digitalmodtager. Det er en boks på
størrelse med en mindre bærbar PC, og som gør det muligt at se de
digitale signaler. Boksen er både nødvendig for nye tv-apparater –
fladskærms-tv – og for gamle tv-apparater – billedrørs-tv. Bemærk
dog, at et fladskærms-tv med indstikskort og en DVB-C-tuner kan
nøjes med en digital kortlæser. Der er flere typer af digitalmodtagere,
og regn med en udgift på 1.000 – 2.500 kroner. Man kan også leje en
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digitalmodtager til omkring 50 kroner om måneden. Se foreningens
hjemmeside på www.smaf.dk for yderligere oplysninger.
For det tredje skal man have et fladskærms-tv, hvis billedkvaliteten
skal forbedres; og rigtig god bliver den først med High Definition
Television, som kun få kanaler sender.
Bestilling af digitale signaler og køb af digitalmodtagere foregår via
nettet på www.yousee.dk.
Kanalpakkerne fra YouSee
Antenneforeningen har hidtil selv besluttet, hvilke kanaler der skal
udsendes til medlemmerne, og hvor mange pakker der skal tilbydes
medlemmerne. For at finde ud af hvad
medlemmerne gerne vil have af kanaler og
pakker, har vi i bestyrelsen spurgt
medlemmerne. Inden for de sidste syv år har
der været afholdt to afstemninger.
Problemet er nu, at når de kanaler, som man
har besluttet sig for, også skal tilbydes digitalt,
ja så skal antenneforeningen have anskaffet sig
noget udstyr, som koster i omegnen af 100.000
kroner.
De penge kan man spare, hvis man kobler sig
på de pakker, som vores leverandør af tv-signaler tilbyder os. Vores
leverandør er YouSee, som er en del af TDC.
For at gøre det så billigt for medlemmerne som muligt har bestyrelsen
valgt at koble sig på YouSees udbud. Det vil sige, at bestyrelsen har
valgt at acceptere de pakker og de kanaler, som YouSee tilbyder.
Det har været en tung og svær beslutning, fordi vi hermed har sat
medlemmernes og bestyrelsens indflydelse overstyr. Det er ikke
længere os, der på bedste demokratiske vis beslutter os for, hvad der
skal være i foreningens net. Det har vor leverandør besluttet.
Indtil videre har det været til at leve med; bestyrelsen har kun
modtaget få klager over udbuddet i de enkelte pakker. Og heldigvis er
det også sådan, at beslutningen kan ændres, hvis bestyrelsen eller
medlemmerne måtte ønske det. –Ærgerligt er det nu alligevel.
Situationen er i det hele taget lettere utilfredsstillende for
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antenneforeningerne. TDC har næsten monopol som leverandør af tvsignaler og forsøger naturligvis at bevare det. For eksempel er de
digitalmodtagere, som er nødvendige, hvis man vil se digitalt tv,
uanvendelige, hvis man skifter til en af de få andre leverandører. Det
er jo vældig smart for TDC, men ret usmart af hensyn til
konkurrencen mellem de få leverandører af tv-signaler, der er på
markedet.

Pakker og priser i 2009
Vi tilbyder vore medlemmer tre pakker af tv-kanaler:
Grundpakken med 11 kanaler får du for 1.050 kroner.
Mellempakkens 17 kanaler koster 2.100, og fuldpakkens 36
kanaler koster 3.350 kroner.
Beløbene opkræves en gang om året og betales senest den første
februar.
Vær opmærksom på, at priserne må tages med forbehold. Vi har
endnu ikke modtaget priserne fra vor leverandør af tv-signaler.

Bestyrelsen
Alle medlemmer kan møde op på foreningens generalforsamling, der
afholdes hvert år i marts måned på biblioteket. I år 2009 finder
generalforsamlingen sted tirsdag den 17. marts klokken 19.00.
Det er foreningen – det vil sige medlemmerne – der ejer
antennenettet og det hardware, som foreningen råder over. Når man
betaler sit antennekontingent, er man automatisk medlem. Vi er cirka
1.050 medlemmer.
Medlemmerne på generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som
tager sig af driften. De typiske opgaver er opkrævning af kontingent,
valg af leverandør af internet- og tv-signaler, hjemmesiden samt
drøftelse af diverse opgaver hvad angår vedligeholdelse og
opgradering af nettet.
Bestyrelsen holder omkring fem årlige møder. Medlemmerne af
bestyrelsen modtager intet honorar for deres arbejde. Til gengæld
betaler de intet kontingent, og kassereren har fået PC, printer og
forbindelse til internettet stillet til rådighed.
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Medlemmer af bestyrelsen
Formand Jan Jensen, Søndermarksvej 57,
29 66 37 47, formand@smaf.dk
Formanden tegner foreningen udadtil og leder bestyrelsens
møder. Jan har været med i bestyrelsen siden 1999.
Formanden, der netop er fyldt 51 år, bor sammen med Anni
og er uddannet elektromekaniker. Han arbejder i Fredericia
for Forsvaret.
Reportager og dokumentarudsendelser på DR og TV2 har
hans særlige interesse. ”Vild med dans” ser han ikke.

Kasserer Heine Fritze, Foran Møllen 5, 23 70 70 57,
heine@adslhome.dk. Kontortid: 18-20 excl. fredag
Kassereren tager sig af det med pengene. Det er et
omfattende stykke arbejde. Når du vil skifte pakke, er det
ham, du skal have fat i. Heine har været kasserer siden
september 2007.
Heine er 49 år og revisor hos BDO ScanRevision.
Sportsudsendelser hører til favoritterne, så TV3+ og TV2
Sport hører til de mere sete. Nyhedsopdateringen klarer
Heine via TV2 News; –og Heine er ikke vild med dans!

Sekretær Ole Døssing, Ved Vandværket 22,
69 90 59 22, ole@smaf.dk
Sekretæren tager sig af det skriftlige som dagsordner og
referater af møder. Desuden bestyrer han foreningens
hjemmeside. Ole har været med i arbejdet siden 2002.
Den 52-årige Ole er gymnasielektor i Kolding, hvor han
underviser i spansk, samfundsfag og naturgeografi. Han bor
sammen med Gunvor. TV-programmer om politik og historie
hører til favoritterne, så de tyske kanaler ARD og ZDF er i
høj kurs. ”Vild med dans” interesserer ham ikke.

Bruno Jensen, Sønder Villavej 37,
75 82 00 09, jensen@smaf.dk
Bruno blev valgt til bestyrelsen i marts 2007.
Den 60 årige elektriker Bruno bor sammen med Inge Lise på
Sønder Villavej. Han arbejder på Koch’s Ladestation.
Tv-avisen på DR1 hører til favoritterne sammen med for
eksempel ”Hvem vil være millionær” i TV2. Og så følger
Bruno også med i snooker på Eurosport; ”Vild med dans” er
kun for Inge Lise; Bruno må så lave noget andet.
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Leif Kiim, Søndermarksvej 53,
75 83 49 02, lkiim@smaf.dk
Leif har siddet i bestyrelsen siden september 2006.
Leif er værkstøjsmager og arbejder for Tajco i Grindsted.
Han bor sammen med Eva.
Leif er 63 år og ser ud over dansk tv især norsk og svensk
tv. Norsk og svensk tv, fordi der her er meget vintersport og
mange programmer om naturen. Kanalen Travel surfer Leif
også tit ind over. ”Vild med dans” har Leif fravalgt.

Flemming Larsen, Foran Møllen 3,
75 72 74 85, larsen@journalist
Flemming kom ind i bestyrelsen i marts 2007.
Flemming er 48 år og bor sammen med Ulla. De har netop
fået datteren Caroline. Flemming arbejder som journalist på
Vejle Amts Folkeblad.
Når journalisten skal se tv, ja så er det nyhedsudsendelserne, der trækker. Af de danske foretrækkes TV2 og af de
udenlandske CNN. Og når familien slapper af, ja så er det for
eksempel i selskab med ”Vild med dans”.

Foreningens fremtid
foreningerne levet en beskyttet
tilværelse. De har ingen
konkurrenter haft bortset fra
parabolantennerne, som nu
aldrig har kunnet konkurrere
prismæssigt med foreningen, og
det kan de stadigvæk ikke.
Desuden har foreningen styrket
sin position ved også at udnytte
antennekablet til internet. Det
vil sige, at medlemmer, der i
forvejen får deres tv-signaler fra
antenneforeningen, nu også kan
få internet.
Tilbuddet om internet, som A+
står for, er konkurrencedygtigt.

Antenneforeningen er ved at få
konkurrenter, hvad angår
leveringen af tv-signaler.
Individuelle paraboler,
elselskabernes Profiber og snart
også stueantenner er
alternativer til at modtage tvsignalet via foreningens
antennenet. Alligevel overlever
antenneforeningen, og det
endda på bedste vis. Den er
nemlig konkurrencedygtig, og så
har den noget, de andre ikke
har: Demokrati og nærhed.
Paraboler
I mange år har antenne10

Profiber
En ny konkurrent er elselskabernes Profiber, som tilbyder en
pakke med både internet og tv.
De er i øjeblikket ved at grave
kabler ned i områder, hvor der
er kunder. Det vil sige i
områder, der ikke er dækket af
antenneforeninger.
Skal de imidlertid have mange
kunder, bliver de nødt til at
komme ind i de større
byområder, men her sidder
antenneforeningerne tungt.
Hvorfor skifte noget ud, når det
nu fungerer godt?
Profibers indtrængen på
markedet besværes også af
deres ry for dårlig service og et
tv-udbud, som mangler tv3kanalerne. Endelig er de ude af
stand til at tilbyde et produkt,
som prismæssigt kan slå de
traditionelle foreninger af banen.
-Og sådan vil det fortsætte i en
rum tid endnu; de kører nemlig
med store underskud.

råder over. Om den konkurrence
bliver alvorlig vides ikke. Priser
og kvalitet kendes ikke.
Kontrol over nettet
En af vore styrker er, at vi
kontrollerer nettet. Har en
leverandør af signaler først fat i
det, har de fat i den lange ende;
de kan så stort set sætte de
priser, de vil, og på den måde
malke forbrugerne.
Når vi kontrollerer nettet, kan vi
shoppe efter de billigste
leverandører af signaler til tv og
internet, men vi kunne nu godt
tænke os, at markedet havde
flere leverandører af især tvsignaler. En løsning kunne være
selv at hente signalerne ned,
eventuelt i samarbejde med
andre antenneforeninger.
Demokrati og non-profit
Og så har vi noget, som ingen
andre har: Demokrati og
nærhed. Det er forbrugerne,
som ejer, og som bestemmer.
Ingen kapitalfonde og ingen
aktionærer, der skal have
udbytte.
Og er der problemer, ja så
sidder naboen i bestyrelsen, og
teknikeren svarer altid; man
skal ikke engang høre på musik
og trykke 2 for personlig
betjening.
Men for at det kan fungere,
kræver det, at nogen engagerer
sig, og interessen kunne man
ønske sig større.

Egen antenne
En helt tredje konkurrent bliver
de luftbårne signaler, som kan
opfanges med stueantenne eller
tagantenne. Overgangen til
digitale signaler – se side 3 betyder nemlig, at der kan
sendes langt flere kanaler ad
luftvejen. Fra november 2009
kan man abonnere på forskellige
pakker og altså modtage dem
via stue- og tagantenne, hvis
man anskaffer sig en boks til
hvert af de tv-apparater, man
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TV- og radiokanaler - frekvenser
Tv – kanaler i pakkerne
kanal
SAT 1 (tysk)

Radio

grundpakke mellempakke fuldpakke
kanal
161,25
do*
do
NDR Kultur

frekvens
87,6

TV4 (svensk)

175,25

do

do

DR P2 Musik

88.0

TV2

182,25

do

do

NDR 1

89.1

Norge 2

189,25

do

do

The Voice

89,5

DR 2

196,25

do

do

NDR 2

91.3

DR 1

210,25

do

do

VLR

92.0

Info-Kanal
ZDF (tysk)

217,25

do

do

Radio Schleswig-Holstein

93.2

245,25

do

do

BBC World Service

94.7

ARD (tysk)

252,25

do

do

DR P1

96.5

Ekstra Kanalen**

375,25

do

do

DR P4 Trekanten

97.0

RTL (tysk)

385,25

do

do

DR P3

87.6

Kanal 5

671,25

do

Sverige P1

100.0

CNN

631,25

do

Sverige P2

100.6

Kanal 4

639,25

do

Sverige P3

101.3

TV3+

647,25

do

Sverige P4

103,0

TV2 Charlie

655,25

do

RTL Radio Tysk

107.0

TV3

663,25

do

TV2 Radio

107,5

Klassik Radio Tysk

108.0

TV2 Film

695,25

Cartoon

703,25

TV2 Sport

711,25

NationalGeografic

719,25

Discovery

727,25

BBC Prime

743,25

TCM (film)

751,25

Eurosport

759,25

Jetix/Hallmark

767,25

DK 4

775,25

Disney Channel

783,25

TV2 News

791,25

VH1/Blue Hustler

799,25

BBC World

807,25

TV2 Zulu

815,25

Animal Planet

831,25

TV5 (fransk)

839,25

The Voice

847,25
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*Do: Ditto.
**Ekstrakanalen viser
smagsprøver på
forskellige kanaler. Som
regel løber de over en
måned. Derefter vises en
ny kanal.

