Ejerforeningen Byskovparken
Pantholm 45, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 60 68 mellem kl. 8.00-9.00

Slagelse den 2. december 2010

MØDEREFERAT AF 2. EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING,
ONSDAG DEN 1. DECEMBER 2010.
Selskabslokalerne Byskovcenteret (kælderen), Pantholm 45, 4200 Slagelse
Følgende dagsorden blev behandlet:
1.

Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Adv. Jens Otto Johansen.

2.

Valg af 2 stemmetællere.

3.

Forslag om ny aftale med YouSee.
Aftalen er betinget af, at YouSee overtager ejerskabet af foreningens antennekabler og fordelingsanlæg i en
periode på 10 år. Ejerforeningen kan dog opsige aftalen efter 5 år og 9 mdr.
Som minimum skal alle have grundpakken, den opkræves af Ejerforeningen. Den kollektive Grundpakke udgør i
2011 pr. md. kr 114,53 - hertil kommer eventuel "Lille Tillægspakke" som opkræves af YouSee individuelt kr
127,73. Samlet pris for Grund+lille tillægspakke = Mellempakke kr 242,26. Der kan også vælges stor
"Tillægspakke" som opkræves af YouSee individuelt kr 247,49 Samlet pris for Grund+stor tillægspakke =
Fuldpakke kr 362,02.

Ad. 1.

Advokat Jens Otto Johansen blev valgt til dirigent.
Dirigenten oplyste at indkaldelsen var sket i henhold til vedtægterne og derfor lovlig.

Ad. 2.

Til stemmetællere valgtes P. Faldborg lej. 17 og Ruth Johansen lej. 21

Ad.3.

Formanden indledte med at svare på spørgsmål, der var fremsendt af en beboer. Derefter var der
spørgsmål fra salen til Kim Schøndorff.
Kim Schøndorff fra YouSee gennemgik de 3 pakkeløsninger og fortalte om ændringer for dem der i dag har
en boks. Der var enkelte spørgsmål. Herefter gik man over til afstemning. Der var 42 stemmeberttigede.
Afstemningen blev følgende: 38 med fordelingstal 85,5 stemte for og 3 med fordelingstal 3,0 stemte imod.
Der var 1 stemme med fordelingstal 2,9 der var ugyldig. Da forslaget skal godkendes af 2/3 af de
fremmødte kan det konstateres at forslaget er vedtaget. YouSee oplyste efterfølgende at man forventer at
udskifte alle kabler i første kvartal 2011, så den nye aftale kan begynde 1. april 2011. Der vil senere blive
udsendt brev om opsætning af nye kabler og stik, samt pakkevalg.

Slagelse den:

Dirigent:

Formand:

______________________
Jens Otto Johansen

_____________________
Henrik Ulriksen

