Nyhedsbrev 23. september 2019
YouSee og Discovery
Overraskelsen var stor, da bestyrelsen fik tilsendt indhold i de kommende 3 tv-pakker fra 1. januar 2020.
Vi har straks skrevet til YouSee, at det selvfølgelig er meget vigtigt at få en aftale med Discovery, som
er en god løsning for medlemmerne af Antenneforeningen Øst.
Vi havde for 2 uger siden et møde med YouSee ved Ole Madsen. Her havde vi rigtig mange emner, som vi
vendte med ham bl.a. de nye 2020-priser. Ole Madsen fortalte, at der siden april i år havde været hårde
forhandlinger med udbyderne af tv-kanaler. Hårdere forhandlinger end sædvanligt, var hans ord. Normalt
ville vi få en pris for de 3 tv-pakker allerede her i september. Den vil I få senere i år, var alt han kunne sige.
Bland selv og streaming:
Valgfrihed er blevet efterspurgt i rigtig mange år - også af medlemmer af Antenneforeningen Øst.
Vi ønsker selv at bestemme indhold i tv-pakkerne, har vi hørt rigtig mange gange de seneste år.
Streaming er også gentagne gange blevet efterlyst.
Flere og flere vælger bland selv, så man kan streame bl.a. Netflix og derved spare penge. Og så kan man
selv udvælge 10/36 kanaler, som man ønsker at se.
Bland selv er valgt af 13 % i Antenneforeningen Øst her pr. 23-9-2019. Landstallet ligger på 25%.
Streaming er steget - og stiger rigtigt meget de kommende år.
Vi har en del medlemmer, som vælger udelukkende bredbånd, som de så streamer fra.
Øst fik en aftale i 2017 med YouSee ang. Bredbånd uden Tv.
YouSee har pt. 1.281.000 TV-kunder og 1.186.000 bredbåndskunder i Danmark.
Vi formoder, at Discovery og YouSee bliver enige om en aftale, så bl.a. Danmarks landshold kan ses på
kanal 5. Og at det bliver muligt at se en del af de andre 10 kanaler, som Discovery udbyder - enten i
pakkerne eller også at det bliver sådan, at man kan vælge kanalerne som bland selv kanaler.
Vi (antenneforeningerne) har ingen direkte indflydelse på de forhandlinger, som foregår lige nu mellem
YouSee og Discovery Networks.
Vi håber, at begge parter bøjer sig mod hinanden og får en god aftale i hus.
Johannes Jørgensen, formand

