Ejerforeningen Byskovparken
Pantholm 45, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 60 68

Slagelse den 23. november 2010

MØDEREFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,
MANDAG DEN 22. november 2010.
i Søndermarksskolens gl. kantine, Byskov Allé 41, 4200 Slagelse
Følgende dagsorden blev behandlet:
1.

Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår advokat Jens Otto Johansen.

2.

Valg af 2 stemmetællere.

3.

Forslag om ny aftale med YouSee.
Et stadig stigende antal beboere oplever forringede tv-signaler. Dette skyldes, at vores antennekabler er ca. 40 år
gamle, og trænger til at blive udskiftet. I den forbindelse har bestyrelsen haft møde med YouSee omkring
problemet, og kan nu præsentere følgende oplæg: YouSee fremfører nye kabler til samtlige lejligheder. Disse
kabler vil, i forhold til de nuværende, blive fremført således, at hver enkelt lejlighed kan vælge mellem 3
forskellige pakkeløsninger samt eventulle tillægsprodukter. Som minimum skal ale dog have grundpakken.
Dette er en væsentlig ændring i forhold til nuværende situation, hvor alle skal have fuldpakke. Løsningen vil
medføre bedre signaler til TV, internet og telefoni, og vil også være en fordel i forbindelse med evt. salg.
Aftalen er betinget af,et YouSee overtager ejerskabet af foreningens antennekabler og fordelingsanlæg i en
periode på 10 år. Ejerforeningen kan dog opsige aftalen efter 5 år.

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 C.C. Olsen lej.42

Ad.3.

Formanden begrundede forslaget med at vores kabler er 40 år gamle og nedslidte. En renovering vil ligge i
omegnen af 2 mill. kr.
Kim Schøndoff fra YouSee gennemgik den nye aftale og de 3 pakkeløsninger. Sagen blev drøftet og
spørgsmål blev besvaret. Til nogle af de spørgsmål som blev stillet kunne Kim Schøndoff oplyse at
signaleffekten ikke forringes selvom ledningerne skal trækkes fra antennestikket til tv. At der ikke vil være
påvirkninger fra nærliggende elkabler (HF-tæthed), ingen indstrålingsproblemer og at YouSee vil være
behjælpelig med at fremføre kabler til TV.
Den kollektive Grundpakke udgør i 2011 pr. md. kr 114,53 - hertil kommer eventuel "Lille Tillægspakke"
opkræves af YouSee individuelt kr 127,73. Samlet pris for Grund+Lille Tillægspakke = Mellempakke kr
242,26. Den kollektive Grundpakke udgør i 2011 pr. md. kr 114,53 - hertil kommer evntuelt "Tillægspakke"
opkræves af YouSee individuelt kr 247,49 Samlet pris for Grund+Tillægspakke = Fuldpakke kr 362,02.
Afstemningen blev følgende: 49, med fordelingstal 111,3 stemte for og 8 med fordelingstal 15,6 stemte
imod. Der indkaldes til ny generalforsamling om punktet den 2.12.2010 hvor forslaget kan vedtages af 2/3
af de fremmødte.
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Ejerforeningen Byskovparken
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Jens Otto Johansen

Slagelse den 23. november 2010

Henrik Ulriksen

