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Nyhedsbrev november 2020 
Vi vil fra nu af lave et nyhedsbrev to gange om året, så I kan høre mere om foreningens aktiviteter 

Desuden vil vi også fortælle noget om, hvad der rør sig på markedet for kabelnet, når det er relevant. 

 

Mindre prisstigning 

Da youSee har sat prisen op fra årsskiftet, må vi varsle en mindre forhøjelse af kontingentet i det nye år.  

Den vil beløbe sig til 30 kroner på grundpakken, og 60 kroner på både mellem- og fuldpakken - stigningerne er pr. 

kvartal. Normalt fastlægges kontingentet for et år på generalforsamlingen, men sidste år blev det godkendt at 

bestyrelsen kunne justere kontingentsatser mod et rimeligt varsel. 

 

Justering i tv-pakker 

Vi kommer også til at se tre ændringer i tv-pakkerne: 

Ekstrakanalen, der i en del år har budt på smagsprøver fra Bland Selv eller Fuldpakken lukkes. Da den ligger i 

Grundpakken er det noget der vil gælde alle. Disney-koncernen har valgt at lukke Disney XD, og den bliver erstattet 

med Nicktoons. Endelig forsvinder traditionel radio fra tv-kanalerne for at give plads til flere tv-signaler.  

Yderligere har youSee annonceret, at kanaludbuddet (altså ikke indholdet i pakkerne) ændres pr. 1. januar. Det 

betyder at en lang række kanaler med meget få abonnenter, typisk under 500, ikke længere kan vælges som en del 

af bland-selv eller være til rådighed som ekstrakanaler. Vi vil informere jer via hjemmesiden www.roenege.dk når vi 

har de nærmere detaljer. 

 

Ny funktion 

De der har en Humax tv-boks - og det har de fleste - vil snart kunne se en knap på skærmen, der gør det muligt at 

”binge” serier. Den dukker op cirka 30 sekunder før et afsnit i en serie er færdig. Trykker man på den, starter næste 

afsnit med det samme. Tager man rulleteksterne med starter det næste afsnit lige derefter. 

 

Målerskab 

På grund af ny lovgivning bliver vi nødt til at sætte et elmålerskab op, så elselskabet kan installere en fjernaflæselig 

måler. Det lyder ligetil, men det har faktisk krævet et større gravearbejde i gamle optegnelser og tegninger at finde 

ud af præcist hvad vi skulle gøre, og hvor skabet skulle stå. 

Det skyldes at dengang antenneforeningen fik sin infrastruktur, behøvede man ikke at sætte måler på. Man kunne 

tappe strømmen direkte, hvis man kunne lave en aftale om et fast årligt forbrug med leverandøren af strømmen. Det 

må man ikke efter nytår. 

Vi har nu lavet en aftale med en elektriker, der vil sætte skab og måler op inden nytår, så vi også til januar følger 

loven. Det kommer til at koste godt 10.000 kroner, som vi må tage af antenneforeningens kasse. Vi ved endnu ikke 

om det kommer til at betyde, at vi skal betale mere eller mindre i strømforbrug, når måleren er sat op. Det vender vi 

tilbage til på næste generalforsamling.  

Det meste af gravearbejdet skulle være udført, men der er ikke foretaget omkobling endnu. Vi forventer at 

omkoblingen foretages mandag den 30. november i tidsrummet 12-15. Opgaven kan medføre udfald på tv- og 

internetsignaler i op til en times tid. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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