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Til medlemmerne af Eierforeningen Lindevang 7eÿ, 2630 Taastrup

Pÿ bestyrelsens vegne indkaldes herved til ekstraordinaer generalforsamling i
Ejerforeningen Lindevang 7eo, der afholdes i:

Spejderhytten Jacala, Lindevangshusene 71
(ved siden af kolonihaverne)

mandag, den 7. december 2015 kl. 19.00

med folgende

DAGSORDEN:

1.     Valg af dirigent og referent.

2. Beslutning ore, at YouSee vii bekoste ny individuel kabling mod at
foreningen binder sig til fuldpakke i 2 ÿr, hvorefter anlaegget over-
g&r til foreningen. Ombygningen vii tillige indeholde
bredbÿndsforbindelse.

Bilag:
Referat fra mode reed YouSee den 26. oktober d.&.
Diverse materiale fra YouSee.

Allehelgensgade 19
4000 Roskllde
tlf. 46 36 22 44
fax 46 36 22 28
CVR-nr. 16 18 21 84
www.advo-roar.dk

Danske Bank:
reg.nr. 9173

kontonr, 478 373 4486

Nykredit Bank:
reg,nr, 8117

kontonr. 0221591
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Referat fra mode med YouSee den 26. oktober 2015

I forlaengelse af foreningens ordinÿere generalforsamling den 26. oktober 2015, som annonceret ved
opslag i opgangene, gav Allan Jorgensen, YouSee en redegorelse for det af YouSee fi'emsendte
tilbud.
Det skal bemaerkes, at tilbuddet kun er gaeldende til den 29. oktober 2015, men Allan Jorgensen
forsikrede om, at tidsfi'isten kunne forlamges.
Tilbuddet ghr i korthed ud ph, at YouSee vil bekoste en ny individuel kabling i vores forening, mod
at foreningen binder sig til fuldpakken i 2 hr, hvorefter anlÿegget overgÿ til foreningen.
Den nye kabling ville tillige indeholde bredbhndsforbindelse.

Efter en kort gennemgang af tilbuddet blev der lejlighed til at stille sporgsmfil.

Sporgsmÿlene kunne opdeles i hovedtraek deles op i 3 kategorier.

1. Foreningens binding efter de 2 hr
2. Mulighederne ved ny kabling
3. Nye stik

Ad 1.
Allan Jorgensen forklarede, at foreningen efter en binding af fuldpakken pÿ 2 ÿ-, stod frit for, at fÿ
ny leverandor af signaleme. Prisen for fuldpaldcen sker til den pfis vi har i dag, dog med almindelig
pristalsregulering.
Det skal bemserkes, at den enkelte ejer ikke frit kan vÿelge en leverandor.

Ad 2.

Allan Jorgensen svarede pS. de mange tekniske sporgsmSJ, men i hovedtrÿek vil den nye kabling
umiddelbart efter installationen give ejerne mulighed for, at fÿ. leveret bredbÿnd saint telefoni.
Allan Jorgensen oplyste, at YouSee red evt. tilmelding til dette, vii give en foreningsrabat.

Efter de to fir, vii der Vaÿl"e mulighed for individuelt at vÿelge TV pakke med de muligheder de:' er i
dette.

Det skal fra bestyrelsens side dog indfojes, at foreningen i henhold til vores vedt,qegter, er folpligtet
til at levere et signal.
Ved individuelt valg af TV pakker vil YouSee ogsfi give foreningsrabat.

Ad 3.
I det fi'emsendte tilbud fremgÿu', at stikledninger til lejlighederne vii ske fi'a modulskab i kaelder til
naelxneste vÿeg i lejligheden.
Der udspandt sig herefter en debat om mulighedeme for at fh ÿendret dette, herunder om det vm"
muligt at fh individuel placering af stik.
Allan Jorgensen oplyste, at dette ikke vm" muligt, men at YouSees leverandor, Dansk Kabel TV, ved
installation, kunne give et tilbud om evt. anden placering af stik (evt. flere).
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Ud fi'a det sgledes oplyste, er det for den enkelte ejers regning, at fg
placeret stik andre steder i lejligheden.

Ejerf0renit

Efter gennemgangen blev det med overvseldende tilslutning besluttet, at bestyrelsen skal gÿ videre
med tilbuddet.
Bestyrelsen vii sÿledes foranledige, at der hutligst muligt vii blive indkaldt til en ekstraordinÿer
generalforsamling med henblik pÿ accept af tilbuddet.

Ove Ravn
Referent
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Per Maae    Karin Andersen
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