
ADVOKATFIRMAET

ROAR
J.nr. 3310029

REFERAT

af ekstraordinaer generalforsamling i Ejerforeningen Lindevang 7 eÿ, der af-
holdtes i:

Spejderhytten Jacala, Lindevangshusene 71
(ved siden af kolonihaverne)

mandag, den 7. december 2015 kl. 19.00

med fÿlgende

.

DAGSORDEN:

.

Valg af dirigent og referent.

Beslutning om, at YouSee vii bekoste ny individuel kabling mod
at foreningen binder sig til fuldpakke i 2 ÿr, hvorefter anlaegget
overgÿr til foreningen. Ombygningen vii tillige indeholde bred-
bÿndsforbindelse

Ad. pkt. 1:

Som dirigent og referent valgtes administrator advokat Marianne Wit-
tenkamp, der konstaterede, at 22 ejere heraf 5 ved fuldmagt reed et
samlet fordelingstal pÿ 2.798 ud af 9.894 var mÿdt.

Dirigenten startede med at konstatere, at den ekstraordinaere general-
forsamling var Iovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. pkt. 2:

Forslaget blev laest op, og formanden, Ove Ravn, henviste til det tidligere
omdelte materiale, og forklarede kort, hvad tilbuddet fra YouSee handler
om. Priser og vilkÿr fremgÿr af materialet.
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Allen Schlaikjer Jorgensen fra YouSee har gennemgÿet tilbuddet i for-
laengelse af den ordinaÿre generalforsamling den 26. oktober 2015,
hvorfor alle interesserede bor vaere orienteret om, hvad forslaget grit ud
p&.

Prisen for et ekstra stik indhentes efter nytfir, sfi man kan afgore, om
Dansk KabelTV skal st& for det, eller om man selv finder en TV-mand til
at saette stikket ind.

Der kommer 1 stik ind i lejligheden og kabling derfra er op til folk selv,
om hvordan det skal vaere.

Foreningen er forpligtiget til at give et TV-signal i henhoid til vedtaegter-
he.

Efter 2 firs binding til YouSee vii man i foreningen finde ud af, hvilken
pakke og udbyder, som foreningen #nsker fremover. Men i de fÿrste 2 ÿr
er man bundet til fuldpakken via YouSee.

Det kan f.eks, vaere, at foreningen vaelger, at der fremover kun skal vaere
grundpakken via foreningen, og at man hver isaer selv s& kan sorge for
at f& en storre pakke, hvis man ÿnsker det.

Aftale om bredbfind er individuelle.

Hvis forslaget vedtages, er der en forventet installeringsperiode pÿ for-
mentlig 4 - 6 mfineder, men det vides ikke lige p.t. med sikkerhed, hvor
lang tid det vii tage, fÿr den nye Iÿsning er p& plads.

Herefter blev forslaget sat til afstemning.

i stemte nej og resten stemte for, hvorefter forslaget er vedtaget.

Herefter kunne den ekstraordinaere generalforsamling afsluttes kl.
19:15.
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.Marianne Wittenkamp !
I
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I bestyrelsen:

Ove Ravn d  Gun      r

All Zafar Per Maae

Karin Andersen
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