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Refsvindinge d. 7. januar 2015 

Godt nytår! 
 
Refsvindinge antenneforening starter nu på 2015, som er 3. år med fibernet løsningen. Foreningens løsning 
er populær, og vi får hele tiden nye medlemmer og produktet tilbydes løbende i nye områder. Senest er en 
mindre udvidelse på Ellingevej blevet gennemført i december måned. 
 
I 2015 fastholder vi prisen på grundpakken, så den billigste tv pakke koster 135 kr. pr. måned. Til 
sammenligning koster grundpakken fra YouSee 229 kr. pr. måned i Ørbæk. 
 
I 2014 blev der ryddet op i de gamle signalskabe som stod i lokalområdet. Bestyrelsen fjernede mere end 
15 af de gamle grimme skabe. De skabe som er tilbage, står for tæt på andre kabler til at de kan fjernes.  

Opkrævning og fakturering 
Bestyrelsen har fra 2015 valgt at få professionel hjælp til fakturering og opkrævning. Det betyder at vi er 
midt i et skifte til et nyt opkrævningssystem. Opkrævningen for 1. kvartal, som skulle være udsendt i 
november/december 2014 vil formentlig først udkomme i februar til betaling i starten af marts. 
Opkrævning for 2. kvartal vil så udkomme i marts til betaling i starten af april, hvorefter de normale 
opkrævningsdatoer igen er gældende.  

Nye kanaler fra 11. januar 
Den nye kanal sammensætning for 2015 aktiveres d. 11. januar, hvorefter man skal udføre en ny 
kanalsøgning for at modtage alle de kanaler, som er kommet til. Den totale kanaloversigt for både tv og 
radio frekvenser findes på hjemmesiden og i facebook gruppen. TV pakkerne udvides med flere HD kanaler. 
I mellem og fuldpakken tilføjes den nye TV2 sport kanal. 

Find os på Facebook 
I foreningens Facebook gruppe får mange medlemmer gode råd og vejledning til mindre problemer. Tak til 
de deltagende for en god og konstruktiv debat. Det er stadig plads til flere medlemmer. Find Facebook 
gruppen ”Refsvindinge antenneforening” og tilmeld dig i dag. 

Generalforsamling 2015 
Bestyrelsen håber, at vi ses på generalforsamlingen, som senest afholdes i marts måned. Følg med på 
hjemmesiden eller på Facebook for at se endelig dato og mødeindkaldelse. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 


