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Til medlemmerne af 
Veddelev Antennelaug 
På Holmene, Maribovej og Svaleøvej 34-64 
 
 
 
 05.03.2017 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Veddelev Antennelaug  
 
 Torsdag d. 23 marts 2017 kl. 19.30 i VSB klubhus på havnen. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 
 
2. Godkendelse af at generalforsamlingens sene afholdelse d. 23 marts, jfr. Ved-

tægterne.   
 

3. Bestyrelsens beretning for 2016 og planer for 2017 v/ formanden.  
 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 og forslag til budget for 2017 med 

kontingent, gebyrer og YouSee takster. Regnskab og budget findes på www.veddelev.dk 
under Veddelev Antennelaug 

 
5. Forslag fra bestyrelsen  

YouSee har i år fremsat tilbud til Veddelev Antennelaug om følgende udvidelser og forbed-
ringer i vores leveringsaftale:  

1. En teknisk opgradering og fremtidssikring af vores signalforstærkere i anlægget uden 
beregning. Herved kan kvaliteten af TV signalerne og billedkvaliteten forbedres og frem-
tidssikret. Det åbner samtidigt op for at anlægget kan levere bredbåndshastigheder op 
til 1.000 Mb.  

2. Mulighed for en ny pakke med alene Bredbånd uden en TV pakke. Endvidere mulighed 
for, at man kan få en alternativ bredbåndsleverandør end YouSee. Pt. Er der kun fir-
maet: Hiper, som er lidt billigere. 

3. Levering af de nye YouSee bokse til 30kr/mdr. mod i dag 99kr/mdr. 

Det nye tillæg til kontrakt indebærer samtidigt en forlængelse af kontraktens bindingsperi-
ode på 5 år, som forudsætning for, at YouSee vil påtage sig at opgradere vores anlæg 
uden udgifter for os. En tilsvarende aftale blev indgået, da vi for år tilbage fik opgraderet 
anlægget til returvej for bredbånd. 

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen:  

Bestyrelsen bemyndiges til at indgå en ny aftale med YouSee om en opgradering af vores 
antenneanlæg mod en forlængelse af leveringsaftalen med 5år. Forslaget får ikke nogen 
budgetmæssige konsekvenser for foreningen.  

 

 

http://www.veddelev.dk/
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6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer. 
 På valg til bestyrelsen er:  
 

• Jens Sylvest (Okseholm 24), har erstattet Halfdan Nørgaard Mortensen, fraflyttet i 
2016)( villig til valg) 

• Christian Bjerring, (genopstiller ikke, idet han er flyttet i 2016). 
 
Bestyrelsessuppleanter: 
• Anders Hedegaard (Maribovej 3) (genopstiller ikke, fraflyttet i 2016). 
• Jens Sylvest (Okseholm 24) indtrådt i bestyrelsen 2017 

 
 Revisorer: 
Marianne Steglich (Maribovej 4)  
Niels Skovgaard (Maribovej 6)  
 
7. Eventuelt. – Under dette punkt kan man også få praktiske oplysninger om vores anlæg, 

samt mulighederne gennem YouSee pakkevalg og Bland-selv kanaler, samt bredbånd og 
mobiltelefon m.v. 

 
 Venlig hilsen 
 Bestyrelsen 

 

Der serveres i forbindelse med generalforsamlingen som vanligt aftenkaffe og the m.m.  

 

Medlems information om TV-pakker med Bland selv tv-kanaler  
20 eller 36 valgfrie tv-kanaler 

Udover de e faste pakker: Grund– Mellem- og Fuld-pakken, vi i Veddelev Antennelaug også til-
byde mellem- og fuld-pakker med henholdsvis 10 og 36 valgfrie tv-kanaler, svarende til Grund-
pakkens 20-25 faste kanaler (mindste pakken) + med henholdsvis 10 og 36 valgfrie tv-kanaler. 
Mn kan her vælge netop de kanaler, man har lyst til. Valgfrie tv-kanaler betyder i praksis, at de 
bestemmer, 

De valgfrie tv-kanaler kan udskiftes hver måned, hvis man har lyst. Uden det koster ekstra. 

Godt at vide 

De valgfrie tv-kanaler sendes kodet. Derfor behøves enten en YouSee Tv-boks eller et YouSee 
programkort og en kortlæser (CA-modul), som indsættes i TV’et. Kortlæseren koster 299 kr., og 
første YouSee programkort medfølger uden beregning. Man skal bruge en boks eller kortlæser, 
samt et programkort i hvert TV, hvor man ønsker at se sine valgfrie tv-kanaler. Man vil dog altid 
kunne se grundpakke kanalerne uden programkort. 

Fakta om valgfrie tv-kanaler 

• En pakke med valgfrie tv-kanaler betyder, at man frit kan udskifte valgfrie tv-kanaler afhængigt 
af, hvilken Bland Selv-pakke, der vælges 

• Med en Bland Selv-pakke kan man se sine kanaler, når og hvor man vil på mobil, tablet og pc. 

• Kanalerne i Grundpakken kan ikke udskiftes. De er fortsat u-kodede og kan derfor altid ses på 
alle fjernsyn uden kort eller boks 

Bemærk, at antallet af valgfrie tv-kanaler i pakkerne 10 og 36 valgfrie tv-kanaler.  

Følg med i Veddelev Antennelaug på websitet www.veddelev.dk i Veddelev Antennelaug 

http://www.veddelev.dk/

