Antennelauget MASTEN

Bestyrelsens beretning for 2019:
2019 var til forskel fra 2018 et relativt fredeligt år.
Laugsforsamlingen afholdtes 17. januar med 9 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf de 4 var bestyrelsen og 1 var dirigenten.
Vi har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf 1 møde var
med Chr. Limkilde fra youSee, som også er her i aften.
Christian orienterede os om forskellige muligheder og tilbud fra
youSee, bl.a. om brochuremateriale, f.eks. om Bland-selv muligheden.
Materialet om Bland-selv blev omdelt til medlemmerne i papirform inden den 9. juni.
Samtidig er vores hjemmeside løbende blevet opdateret med materiale om medlemmernes muligheder for TV-pakker m.m.
Vi begyndte i årets løb at se på, hvad andre udbydere end youSee
kunne tilbyde, idet vi regnede med, at den nugældende aftale eller kontrakt ville udløbe af sig selv med udgangen af 2020.
Det var dog en fejlvurdering, idet aftalen skal opsiges. Og dette
kan kun ske omkostningsfrit efter en skala, udtænkt af youSee.
Det betyder, at den først efter 8 år kan opsiges uden omkostninger for MASTEN.
Det skyldes formentlig, at youSee fornyede vores anlæg, hvilket
kostede henad 1 mio. kr. Så de ville sikkert gerne have os som
kunder i så lang en periode, at de fik dækket deres omkostninger.
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For os betød det, at vi bl.a. kunne nedlægge den gamle antennemast. Det var den, der var baggrund for navnet MASTEN, mens
det forhold, at vi kalder os et antennelaug, skyldes, at antennemasten oprindeligt tilhørte kommunen, som kun ville overdrage
den omkostningsfrit til et ejerlaug, som så blev til et antennelaug
eller med andre ord: Antennelauget MASTEN.
Vi har så i alle årene siden oprettelsen, vistnok i 1987, da Brune
Banke blev bygget, holdt fast i navnet , fordi det klart skiller os ud
fra alle landets andre antenneforeninger.
Men nu tilbage til aftalen med youSee:
Den er en lidt mærkelig konstruktion, som ikke i klart sprog angiver datoen for sin ikrafttræden, og som ikke i klart sprog angiver
en udløbsdato. Om det er tilsigtet, skal vi lade være usagt, men
det gav og giver fortsat forståelsesproblemer.
I stedet for i klart sprog at angive en ikrafttrædelsesdato siger
den, at den er i takst fra idriftsættelse og i drift fra itakstsættelse,
så vi har selv måttet sætte datoen for ikrafttræden til den
1.12.2012. Da mener vi, at anlægget blev sat i drift og dermed også i takst.
I stedet for en udløbsdato siger kontrakten, at vi først efter 8 år
fra itakstsættelse kan opsige aftalen uden omkostninger for os.
Da idriftsættelse og itakstsættelse som nævnt efter vores opfattelse falder sammen, kan vi altså omkostningsfrit opsige aftalen
fra den 2. til den 31.12.2020 med et skriftligt varsel på 9 måneder
til udløbet af en betalingsperiode, som er kvartalsvis.
Herved ophører aftalen den 30.9.2021.
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Det er 9 måneder senere, end vi oprindelig havde regnet med,
idet vi havde læst kontrakten som om, at aftalen udløb af sig selv
efter 8 år. Men den skal altså opsiges i december måned i år.
Da vi som bestyrelse arbejder for de bedst mulige vilkår for vores
medlemmer, har vi som nævnt allerede været i kontakt med andre udbydere.
Vi har dog sat dette lidt på stand-by, da vi har tid nok til at finde
den rette udbyder med de rigtige tilbud til vores medlemmer.
Så vi vil ikke forhaste os, men stille og roligt arbejde hen imod
den helt rigtige løsning. Heri indgår selvfølgelig den teknologiske
udvikling, som vi prøver at følge med i efter bedste evne.
Sidst på året var der en del tumult omkring youSee’s problemer
efter opsigelse af aftalen med Discovery. Det havde dog ikke en
direkte indflydelse på vores arbejde i bestyrelsen, men vi fulgte
med nogen bekymring og undren slagets gang i pressen.
Vi forudså også, at vore medlemmer ville have spørgsmål omkring dette emne, hvorfor vi var meget åbne for youSee’s ønske
om at deltage i denne laugsforsamling.
Og det er så præcis, hvad der er tilfældet i aften, hvor youSee er
til stede med hele 3 medarbejdere.
Så vi ser som bestyrelse frem til en spændende aften.
Tak for opmærksomheden.
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