
Referat	  	  

TV	  (YouSee)	  informationsmøde	  13.	  marts	  2017	  

TV	  /	  Data-‐udvalget	  ved	  Bent	  Olsson,	  Daniel	  Lundberg-‐Petersen,	  
Knud	  Kluge	  og	  Hans	  Jørgen	  Larsen	  
Gæst:	  Claus	  Nielsen	  fra	  YouSee	  
Omkring	  120	  bebeboere	  deltog	  i	  det	  2	  timer	  ’lange’	  møde	  i	  
fælleshuset.	  

Bent	  Olsson	  indledte	  med	  at	  ramme	  aftenen	  ind	  til	  udelukkende	  
handle	  om	  TV	  og	  Data	  og	  ikke	  f.eks.	  gravearbejde	  eller	  
ledningsføring	  i	  vore	  beboelser.	  Hans	  Jørgen	  Larsen	  var	  ordstyrer	  
for	  aftenen.	  
	  
Claus	  Nielsen	  lagde	  YouSee	  materiale	  frem	  om	  	  
-‐	  Hvilke	  kanaler	  vil	  du	  have?	  Du	  vælger!	  	  
-‐	  Bredbånd	  (hvis	  man	  hellere	  vil	  benytte	  YouSee	  bredbånd	  
fremfor	  Parknets	  bredbånd).	  
-‐	  Din	  forening	  giver	  mere	  til	  mobilen	  
-‐	  Se	  tv	  på	  en	  ny	  måde	  –	  Din	  måde	  (Den	  nye	  tv-‐boks)	  

YouSee	  -‐	  TV	  

-‐ Claus	  Nielsen	  præsentation	  om	  YouSee-‐tilbud	  bestod	  af	  en	  
række	  slides,	  som	  særkilt	  er	  lagt	  på	  vor	  hjemmeside	  
hedelyngen.3b.dk	  som	  en	  PDF-‐fil.	  I	  denne	  uddybes	  bl.a.	  især	  
de	  tv-‐kanaler,	  vi	  kan	  vælge	  imellem.	  I	  modsætning	  til	  nu	  har	  
hver	  enkelt	  beboer	  –	  	  lejemål	  –	  nu	  fra	  1.	  april	  mulighed	  for	  
selv	  at	  vælge	  den	  pakke	  og	  de	  kanaler,	  hun	  /	  han	  /	  de	  
ønsker.	  	  	  	  
YouSee	  har	  tegnet	  kontrakt	  med	  3B	  /	  Hedelyngen	  om	  



levering	  tv-‐kanaler	  fra	  1.	  april	  2017.	  
	  

-‐ 1.	  april	  skulle	  alle	  ifølge	  planen	  kunne	  modtage	  tv	  via	  det	  nye	  
anlæg.	  	  

-‐ Det	  nye	  anlæg	  giver	  mulighed	  for	  en	  individuel	  
pakkestruktur,	  dvs.	  ”bland	  selv	  kanaler.”	  	  	  

-‐ Den	  enkelte	  husstand	  skal	  nu	  selv	  vælge	  kanaler	  mellem:	  
	  

-‐ A:	  grundpakke	  med	  25	  kanaler	  PRIS	  169,94	  kr.	  
B:	  mellempakke	  med	  10	  kanaler	  mere	  end	  grundpakken	  dvs.	  
35	  kanaler	  PRIS	  365,21	  kr.	  
C:	  fuldpakken	  med	  i	  alt	  67	  kanaler	  (det	  er	  den,	  vi	  har	  til	  1.	  
april	  2017	  PRIS	  491,74	  kr.	  
I	  priserne	  er	  inkluderet	  Copy	  Dan	  afgift.	  

-‐ Man	  kan	  også	  vælge	  grundpakken	  +	  10	  valgfrie	  tv-‐kanaler	  til	  
180	  kr.	  om	  måneden	  –	  eller	  grundpakken	  +	  20	  tv-‐kanaler	  til	  
230	  kr.	  om	  måneden	  –	  eller	  grundpakken	  +	  36	  valgfrie	  tv-‐
kanaler	  til	  280	  kr.	  om	  måneden.	  	  	  

-‐ Vælger	  man	  selv	  sine	  kanaler	  skal	  man	  enten	  have	  en	  YouSee	  
tv-‐boks	  eller	  kort	  og	  kortlæser	  i	  sit	  tv.	  Man	  skal	  bruges	  en	  
boks	  eller	  kortlæser	  til	  hvert	  tv,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  se	  
valgfrie	  tv-‐kanaler.	  Langt	  de	  fleste	  fjernsyn	  har	  i	  dag	  
kortmodul	  i	  fjernsynet.	  

-‐ Ved	  to	  fjernsyn	  er	  1.	  kort	  gratis,	  2.	  kort	  koster	  100	  kr.	  Man	  
kan	  også	  få	  kort	  til	  3.	  og	  4.	  tv.	  Kortet	  skal	  sidde	  i	  en	  
kortholder,	  som	  kan	  købes	  for	  100	  kr.?	  

-‐ Vi	  kan	  udskifte	  10	  kanaler	  hvert	  måned.	  
-‐ YouSee	  har	  fået	  ny	  tv-‐boks.	  Den	  koster	  30	  kr.	  i	  leje	  om	  
måneden.	  De	  30	  kr.	  er	  foreningspris.	  Med	  boksen	  kan	  man	  
sætte	  tv	  på	  pause,	  starte	  udsendelse	  forfra,	  optage	  



udsendelser,	  finde	  det	  man	  ikke	  fik	  set,	  se	  film	  og	  serier.	  	  
Man	  kan	  altid	  op-‐	  eller	  nedgradere.	  Opgradering	  er	  gratis.	  
Nedgradering	  koster	  399	  kr.	  

-‐ Bemærk!	  Fremover	  sender	  YouSee	  regning	  hvert	  kvartal	  og	  
ikke	  som	  hidtil	  hver	  måned	  fra	  3B.	  PBS	  gebyr	  9	  kr.	  Ved	  
automatisk	  træk	  fra	  en	  konto	  er	  der	  ikke	  gebyr.	  	  

-‐ Hver	  enkelt	  husstand	  i	  Hedelyngen	  skal	  tilmelde	  sig	  til	  
YouSee	  (hjemmeside).	  	  	  
YouSee	  udsender	  såkaldte	  PAKKEVALGSBREVE	  til	  hver	  enkelt	  
husstand,	  hvoraf	  det	  bl.a.	  vil	  fremgå,	  hvordan	  man	  tilmelder	  
sig	  og	  hvilken	  svarfrist,	  man	  har.	  	  
Den	  enkelte	  husstand	  skal	  tilmelde	  inden	  for	  den	  angivne	  
frist	  –	  typisk	  14	  dage.	  Hvis	  man	  ikke	  gør	  det,	  får	  man	  SORT	  
SKÆRM.	  

-‐ Den	  enkelte	  beboer	  er	  ikke	  tvunget	  til	  købe	  tv-‐signal,	  dvs.	  
man	  kan	  fravælge	  YouSee	  tv,	  hvis	  man	  ønsker	  det.	  

-‐ YouSee	  tilbyder	  også	  bredbånd	  og	  telefoni	  
	  

-‐ Kortet	  /	  kortmodul	  kan	  bruges	  i	  sommerhuset,	  hvis	  man	  har	  
bredbånd	  fra	  YouSee	  

-‐ Alle	  de	  kanaler,	  man	  har	  købt	  adgang	  til,	  ligger	  på	  kortet.	  
-‐ Man	  kan	  gratis	  hente	  YouSee	  appen	  til	  sin	  telefon.	  Findes	  til	  
både	  iOS	  og	  Android.	  Den	  giver	  bl.a.	  mulighed	  for	  at	  se	  de	  TV	  
kanaler,	  som	  man	  har	  købt	  adgang	  til,	  på	  sin	  smartphone	  
eller	  IPad	  og	  lign.	  
	  

	  
Referent	  
Knud	  Kluge,	  H	  72	  	  	  	  


