
 
 
 

Nyhedsbrev for Fredensborg Søparks Antenneforening - side 1 

 
FSA Nyhedsbrev nr. 15 – 2016 

 

Den 1.9.2016 
 
1. Hjemmesiden er fornyet: www.fsanet.dk   
Over sommeren har bestyrelsen haft travlt med at forny og opdatere vores hjemmeside, der nu 
afspejler de nye forhold med levering af tv og radio fra Glenten. Vi har brugt 60 – 70 sider til at lave 
en kort beskrivelse af næsten alt vedr. vores forening og systemer. Det er nu til rådighed for alle 
medlemmer og vil blive løbende ajourført. 

Det vil være en rigtig god ide, hvis du bruger 5-10 min. på at kigge hjemmesiden igennem, så du 
kender systematikken, når du får brug for vejledning. Måske får du også en god idé. Siderne er 
optimeret, så de også kan ses på smartphone og tablet.  

Et rigtigt godt råd: Download eller udskriv sider, der viser, hvad du skal gøre, hvis internettet bliver 
afbrudt. For så kan du jo ikke komme på hjemmesiden. 

Og det allervigtigste: Al henvendelse til FSA: Tlf. 4440 3480 eller fsa@fsanet.dk. Notér det! 
 

 
 

2. Afstemning om tv-kanaler 1.9.-15.9.2016 
Glenten gennemfører nu den årlige afstemning om tv-kanaler. Evt. ændringer gennemføres 1.4.2017.  

En af de ”behagelige bivirkninger” ved vores medlemskab af Glenten er, at alle medlemmer af FSA 
kan deltage i afstemningen og dermed påvirke resultatet. Gå ind på www.glenten.dk og følg vejled-
ningen. Man vælger det beløb, man vil betale og herefter de kanaler, man kan få for dette beløb. 
”Stemmesedlen” giver samtidig et godt overblik over, hvad de forskellige kanaler koster. 

Afstemningen er vejledende for Glentens bestyrelse, repræsentantskab og generalforsamling. FSAs 
bestyrelse får delresultatet for vores egne medlemmer stillet til rådighed. Naturligvis anonymiseret. 
FSA er repræsenteret i Glentens repræsentantskab og generalforsamling. 
 

 

http://www.fsanet.dk/
mailto:fsa@fsanet.dk
http://www.glenten.dk/
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3. FM Radio – og anden radio 
Generalforsamlingen bevilgede udstyr til 16 radiokanaler på FM. De 15 blev besat den 1.4.2016. Efter 
ønske fra flere medlemmer er kanal nr. 16 nu besat med Radio Soft på 96,4 Mhz. Radio Soft sender 
”blød” musik døgnet rundt. Se mere på http://radiosoft.radio.dk/. 

Se alle radiokanaler, frekvenser og en masse andet om radio på: http://fsanet.dk/?page_id=598. 

 

4. Generalforsamlingen den 26.4.2016  
Referatet og andre dokumenter vedrørende generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden: 
http://fsanet.dk/?page_id=684.  

 

5. Tak til jer, der betaler til tiden 
Mere end 90% af medlemmerne betaler kontingent og andre ydelser til tiden. Vi har indrettet beta-
lingssystemer, der automatisk – stort set ”uberørt af menneskehånd” - registrerer og bogfører 
indbetalinger, der sker via BS eller kodelinje på indbetalingskort. Stor tak for jeres hjælp. I letter 
arbejdet for både bestyrelsen og jer selv. I giver os mere fritid. 

Stadig flere virksomheder opkræver faktureringsgebyrer, BS-gebyrer og lignende. Det har vi indtil nu 
undgået i FSA.   

I bestyrelsen vil vi gerne brug vores FSA-tid på vejledning og hjælp til medlemmerne og til udvikling 
af foreningen. Vi skal også bruge tid på at sikre, at alle betaler deres bidrag til fællesskabet og at 
holde regnskab med dette. Men jo mindre tid, vi skal bruge på dette, jo gladere er vi. 

 

Med venlig hilsen 
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