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Dato Aktivitet 

02-01-13 Afventer svar fra YouSee med hensyn til Gravetilladelse fra Kommunen 

02-01-13 Afventer svar fra YouSee med hensyn til Gravetilladelse fra Lokalbanen 

14-01-13 Gennemgang af området med YouSee og DKT. 

 Der er i området flere medlemmer, som har opsat hegn eller hæk uden om 
forstærkerne, og da alle forstærkere står i skellet, så skal hæk eller hegn 
fjernes og sættes tilbage i skellet, således at skabene igen er frit tilgængeligt. 
 

 Der skal graves 1100m for at få signalet ført frem til foreningen, og der er to 
udfordringer. Den ene er vintervejret, og den anden er gravetilladelserne, 
som skal til før man kan gå i gang 

23-01-13 Bestyrelsen har gjort plads til at YouSee/DKT han komme med deres udstyr til 
ombygningen 

01-02-13 YouSee er inviteret til at give informationer og svare på spørgsmål fra medlemmerne 
efter generalforsamlingen den. 12. marts 2013 

09-02-13 Kanalbrochure fra YouSee omdeles i forbindelse med indkaldelsen til 
Generalforsamlingen 

01-03-13 YouSee har fået gravetilladelserne i hus 

01-03-13 Gravearbejdet startes i uge 10. Her vil arbejdet blive koncentreret om at få kablingen 
frem til anlægget. Efter opstart vil det kunne estimeres, hvornår der vil komme 
YouSee TV i anlægget 

08-03-13 YouSee informerer om, at 2. april er der signal fra YouSee på det eksisterende 
antenneanlæg. 
31. maj eksisterende antenneanlæg ombygget til returvej 
18. juni der kan bestilles bredbånd/telefoni 
 

24-03-13 Fra 2. april 2013 Distribuerer YouSee TV kanalerne i nettet. Alle kan fra denne dato 
se alle kanalerne fra YouSee, og denne åbning vil være der indtil ombygningen er 
færdig.  
Der skal køres en kanalsøgning, og der skal for at kunne modtage digitale signaler 
bruges en DVB-C (kabel) Tuner. 

12-04-13 Alle medlemmer som har en stander stående ved sin parcel, som ikke er frit 
tilgængelig, vil modtage en skrivelse fra foreningen om, at standeren skal frigøres 
inden den 20. April 2013. Det vil sige at evt hegn og hæk, som hindrer, at der er fri 
adgang til standeren, skal fjernes. Såfremt dette ikke er sket inden den givne dato, vil 
det blive gjort på medlemmet regning. Dette er fordi YouSee skal kunne komme til at 
grave omkring de standere, som skal udskiftes. Alle standere står i skellet og skal 
være tilgængelige. 

 


