
VesterHassing Antenneforening.

Fleremuligheder for selv at sammensætte sin tv pakke 

Demange ønsker om at man gerne selv vil bestemme hvilke tv 
kanaler manvil se og betale for, er endnu en fordel for 
medlemmerne i VesterHassing Antenneforening.
Hvemkender ikke situationen med at det man nu gerne ville se 
kommer påen kanal som man ikke
har i sin nuværende tv-pakke?.

Påden årlige generalforsamling i Vester Hassing 
Antenneforening som iår blev afholdt i Gandrup Hallens 
Cafeteria d. 3 marts, kunne de 23stemmeberettige fremmødte 
medlemmer høre formanden Flemming Madsenberette om de 
mange muligheder foreningens medlemmer har og hvor manfor 
eksempel selv kan vælge mellem tv pakker og selv vælge om 
manønsker at blande kanaler i henholdsvis mellem- og 
fuldpakken. Vedat vælge bland selv tv på fuldpakken, kan man 
selv sammensætte de34 kanaler man vil se i pakken. Der er 
over 100 kanaler at vælgeimellem, det er f.eks. Cmore kanaler, 
Dantoto, Italienske, Spanske,Tyrkisk kanaler, Golf, motor, 
tennis kanaler etc. Alle kanaler kanfrit udskiftes en gang om 
måneden uden det koster ekstra. Formandeninformerede 
ligeledes om den økonomiske del i denne mulighed. Derskal 
bruges et programkort til hvert tv som koster 100,-kr pr. stk.og 
derefter er der ingen omkostninger for medlemmet, ingen 
løbendekortafgifter eller gebyrer ved udskiftning af kanaler. 
Udskiftning afkanaler laver man selv direkte på YouSee `s 
hjemmeside. Bland Selvløsningen foregår udelukkende via 
internettet.

Flereog flere vælger en dagligdag hvor man altid er online, og 
dette erikke kun via Facebook og andre sociale medier, men 
også med f.eks.nyhedsstrømmen og med de forskellige 
enheder som tablets ogsmartphones, Ipad og Iphones mv.
Sommedlem af antenneforeningen kan man tage sine tv-
kanaler med ud afhuset og med til sommerhuset, 
campingpladsen eller hvor man nubefinder sig inden for landets 
grænser. 
Det eneste der kræveser at man har en internetforbindelse, det 



kan være via sinmobiltelefon 
eller anden enhed.

Mulighedenfor bland selv tv, er nu også overført til ”bland 
selv”bredbånd, hvor man f.eks. kan købe en forbindelse på 
100/20 Mbittil 379,-kr og derefter selv via sit abonnement selv 
gå ind ogjustere hastigheden til f.eks. 80/40 eller 60/60Mbit. 
Flemming Madsenkunne i den forbindelse oplyse at heller ikke 
denne mulighed kosterekstra, men foretages selv af 
medlemmet via sit abonnement på ”mitYouSee” .
Sidsteår oplyste vi at ”bland Selv” konceptet også ville 
bliveoverført til mobilabonnement, og dette har nu været en 
realitetsiden maj 2014.

Alledisse muligheder så de 326 besøgende på Gandrup Kro i 
efteråret,hvor Vester Hassing Antenneforening i samarbejde 
med YouSee og DanskKabel TV havde indbudt til åbent hus 
arrangement. Ikke færre end190 husstande var repræsenteret 
denne eftermiddag og imens maneventuelt ventede på en ledig 
konsulent, kunne man fåkartoffelsalat med frikadeller og øl-
vand.
Dettearrangement var så stor en succes at der vil blive afholdt 
etlignende arrangement i 2015, og formanden oplyste at det 
godt kunneblive i første halvdel af året.

Derer fortsat nogle som oplever forstyrrelser på tv-signalet. 
Formandenopfordrede til at hvis man har dårligt signal så 
gennemgå og evt.opgradere sin husindstallation med HF tætte 
kabler - stikdåser ogikke mindst montere en forstærker hvis 
man har flere end 2 slutdåsermonteret i boligen. Der er også 
mulighed for at få gennemgåetinstallationen ved at kontakte 
Dansk Kabel TV.

FlemmingMadsen oplyste at i forbindelse med ændringer i 
kanaludbud og andeninformation, kan dette altid ses på både 
InfoKanalen, hjemmesidenog YouSee`s infokanal. Foreningens 
InfoKanal kan modtages af allebåde i analog og digital udgave.
Herblev det også oplyst i december 2014 at den eneste fysisk 
flytningaf tv kanal var 24Nordjyske som flyttede til pos. 80 i 
stedet forpos.24.
Tv2`s nye sportskanal TV2Sport er også at finde, den 



erplaceret i fuldpakken, men har man bland selv løsning, kan 
denvælges til mellempakken.

KassererGert Andersen gennemgik regnskabet og kunne med 
stolthed fremlæggeet overskud på 266.909,-kr før afskrivning. 
Antenneforeningen haren omsætning på ca. 6.6 Mill kroner.

Brunoog Gert er villige til genvalg, der ud over skal der vælges 
1 ekstrada Mikkel Pedersen flyttede fra byen og derfor blev 
erstattet afsuppleant Jens Larsen.
Følgendeblev foreslået og opstillet:
GertAndersen, Bruno Hyldahl, Jon Batsberg, Karsten Berger og 
BoChristiansen
Derblev uddelt stemmesedler og valgt stemmetællere.

Valgtblev:
GertAndersen 19 stemmer
JonBatsberg 18 stemmer
BrunoHyldahl 15 stemmer

Bestyrelsenønskede Jon velkommen om bord.

Ref. Bruno Hyldahl.


