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Bellishaven d. 22. november 2OL7.
På den ekstraordinære generalforsamling deltog 36 husstande inkl.

1,2,3*,4*,7,8,
4A*,

43_,

1,',J,,

fuldmagter*:

12*,13,L5,17*,Lg,20,2!*,22*,23,24,25,26,27,29*,29*,31,,33,35,36,39,39,

42, 43, 44, 45, 46, 47

Dagsorden:

1.
2.
3.

Valg af dirigent
Valg af referent
Forslag

t.

Kollektiv Grundpakke

-

YouSee betaler tilskud, overtager og ombygger/klargør kabel TV

-

YouSee ombygger/klargØr anlægget. Foreningen betaler og ejer

anlægget.

2.

Kollektiv Grundpakke
kabel TV anlægget.

3.

YouSee forslag uden ombygning af kabel TV anlæg og uden overdragelse af anlæg til
YouSee.

4.

Etablering af fibernetværk for data (lnternet) samt opgradering af antenneanlæg for TV ved
brug af Antenneforeningen af 1986.

5.

Etablering af fibernetværk for data (lnternet) samt TV ved ved brug af Antenneforeningen

af 1986.

Pkt. 1: 43/Sgren blev valgt som dirigent, og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var

rettidig indkaldt. Der blev valgt to stemmetællere,7 f Flemming og 1-1/Kenneth.

til Rosenlunden, der er fjernet et skilt,
som giver 2 nye pladser ved det gamle affaldsskur. 6/Nicholai fra bestyrelsen er flyttet, og er derfor trådt
ud af bestyrelsen. Suppleanterne er ikke tilkaldt, da det formodes, at det kan vente til næste ordinære
43/Søren indledte med at give lidt praktisk info vedr. p-pladsen ud

genera lforsam ling.

Pkt. 2: 46/Anne-Mette blev valgt som referent.

Pkt3:43/Søren gennemgik alle fem forslag, og pointerede at hvis forslag 1 blev vedtaget, så stoppede
afstemningerne af de efterfølgende forslag. Hvis forslag ikke blev vedtaget, så fortsatte vi, osv.
36/Hanne: Er der nogen forslag, som vil medføre at bestyrelsen går af? 43/Søren: Personligt ønsker Søren
ikke de forslag, som giver øget administrative opgaver.
46/Kim: Er det afstemning ved simpelt flertal? 43/Søren:

Ja

Forslag 1: Dette forslag gaelder potentielt 47 husstande, men enkelte kan melde fra, der er ingen

minimumsgrænse, men YouSee siger at det er med forbehold. Oprnærkning er nØdvendig, så til og
frakoblinger kan ske elektronisk. Valmuebakken har ikke ombygget, og det kører uden problemer.
20/Rita: Er det 60 måneder 15 år i første omgang? 43/Søren: Ja, men man kan godt melde sig ud.
36/Hanne: Hvor ofte vil der blive opkrævet for grundpakken? 43/Sgren: Vivil tage et nyt regnskabsprogram
og Betalingsservice i brug. 46/Anne-Mette: Det vil blive opkraevet kvartalsvist.
Forslag 2: Ombygning og vedligeholdelse afholdes af grundejerforeningen selv. Sammen med grundpakken
opkræves Koda/CopyDan.

47/Kenneth: Eneste forskel mellem forslag

1-

og2, er hvem der ejer anlægget? 43/S6ren:

Ja.

8/Michael: Hvad er der egentlig af omkostninger ved vedligeholdelse af anlægget? 43/Søren:
har der ikke været nogen omkostninger endnu.

Så

vidt vides,

Forslag 3: YouSee skal stadig opmærke ledningerne, så individuel løsning kan leveres. Denne løsning giver

mere flexibilitet, men også mere administration. Der er ingen afhængighed, men heller ikke nogen

internetløsning.

til stikledninger ved alle husstande, betaling er pr. husstand. Det frie pakkevalg
hos YouSee eller anden udbyder, giver prisstigninger, og giver uafhængighed af fremtidige leveran dører.
Forslag 4+5: Der skal graves

Der er en engangsbetaling på 22-24.000,- samt månedsbetaling af pakke.
2O/Vagn: Kan opkrævningen af grundpakke ske via kommunen (sammen med ejendomsskatten)? Hvordan

er det overhovedet startet med at kommunen opkræver? 47/Kenneth: Startede pga. bøvl med konkurs,
kommunen blev bedt om at hjælpe med opkrævningerne. 46/Anne-Mette: Kommunen kan ikke ændre
opkrævningsbeløbet i løbet af året, så vil man ikke kunne melde til og fra. Der betales 5,- pr. husstand pr år,
det er meget billigt.
1/Michael: Gældende for forslag L+2, det er ikke tilladt at betinge køb af internet af, at man har en TV
pakke. 43/Søren: Mener ikke at YouSee gør noget ulovligt, men vil naturligvis holde Øje med dem. 46/Kim:
Det giver ikke mening, hvis YouSee ikke ombygger hele anlægget fordi nogle ikke vælger TV pakken, selvom
man melder TV pakken fra, må det stadig være muligt at købe en individuel internetløsning, de er tvivlsomt,
at YouSee vil ikke nægte nogen at købe internet. 8/Michael: Kender flere som har opsagt TV og har alligevel

internet til samme pris. 1/Michael: Kommer alle til gode.43/Søren: Man vælger selv om man vil vælge
foreningens tilbud til eller fra.
/Kirsten: Hvorfor er kommet frem netop nu, at vi skal vælge ny TV løsnin g? 43/Søren: Lovgivningen er
ændret, således at det ikke længere er lovligt at binde nogen til en bestemt TV pakke, efter d. 1,/1,2018.
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43/Søren: Vi ombygger anlægget og foreningen betaler, så er det moderniseret og derefter har alle frit valg.
Det er en naturlig udvikling at opgradere anlægget.

43lSøren satte derefter afstemningen i gang, og mindede om, at hvis forslag 1 bliver vedtaget, så er det
ingen grund

til at gå videre med de andre forslag,

og så stopper afstemningen der.

Afstemning forslag 1:
For: 33

lmod:2
Blank:

1

Forslag 1 er vedtaget.
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