
Farre Fællesantenneforening 
 

 

 

Informationsmøde tirsdag d. 4/10 kl. 18.30 i forsamlingshuset 
 

På mødet deltager bestyrelsen samt Christian Limkilde fra Yousee.  

 

Bestyrelsen i antenneforeningen ønsker med mødet, at informere om planerne om et 

øget samarbejde med Yousee vedr. TV og fra 2019 internet. Dertil vil Yousee demon-

strere deres produkter. 

 

Baggrunden for planer om et øget samarbejde er, at det over tid er blevet både dyrt og 

mere kompliceret at drive egen hovedstation. Det er et betydeligt medlems ønske indi-

viduelt, at have  indflydelse på sin egen kanalsammensætning. Samtidigt er måden at se 

TV på under forandring i disse år , hvor teknologier på Mobiltelefonen , PC og tablet 

tegner sig for en stigende andel af forbruget.    

 

Bestyrelse har derfor over foråret og sommeren været i dialog med flere forskellige par-

ter herunder Yousee. Det er bestyrelsens meget klare vurdering at Yousee er den part 

som har afgivet det mest fordelagtige tilbud til foreningen.  

 

Aftalen gør også, at vi får opgraderet en stor del af teknikken i byens installationer så vi 

på internetsiden fra 2019 kan tilbyde 1.000 Mbit eller 1 Gbit bredbånd via Yousee – 

Gigabredbånd i daglig tale.  

 

Hvordan får det så betydning for det enkelte medlem: 

- Ændrede priser grundet anderledes kanalsammensætning i pakkerne 

 

- 3 TV pakker (grundpakke, mellem og fuldpakken) - se brochure fra Yousee 

 

- Fritvalg på et antal kanaler i mellem og fuldpakken uden det koster ekstra 

 

- WebTV på tablet, pc, smartphone  

 

- ”Start forfra” og en masse andet ved brug af Yousee TV-boks (lejepris 30 kr md.) 

 

Forventede månedspris 2016 

Grundpakke 137 

Mellempakke 321 

Fuldpakke 440 

 

Bestyrelsen anbefaler derfor alle medlemmer, at stemme ja til forslaget om signalforsy-

ning og tv-pakker fra Yousee på ekstraordinær generalforsamling d. 14/10-2016 i for-

samlingshuset. 

 

Vi ses til info møde i forsamlingshuset d. 4/10 kl 18.30 - her kan du stille spørgsmål til 

bestyrelsen og Yousee. De bedste hilsener fra Bestyrelsen   

 

NC. Tingsager, Leo Mortensen, Vagn Pedersen, Dennis Jensen 


