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DAGSORDEN:

l. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen redegar for sine overvejelser om fremtidig modtagelse af radio- og TV-

signal, herunder den fremtidige drift af frllesantennen.
3. Forslag om rendring af grundejerlaugets vedtagter (se vedlagte).
4. Eventuelt.

Med venlig hilsen

pi bestyrelsens vegne

Flemming Orth



FORSLAG TIL,1INDRING AF VEDT,ItrGTER

FOR

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGANN

I grundejerlaugets vedtrgter, $ 3, litra a,2. pkt., udg6r ordene:

"samt betaler drften affelles antenneanleg, der er anbragt pd matr. nr. 3-a,,.

I vedtregterne indsrettes efter $ 3:

S3a
Ejerlauget driver etfelles antenneanleg anbragt pd matr. nr. 3-a.
Udgifterne til antenneanleggets vedligeholdelse og drift, herunder alle gebyrer,

afgrftu, mv. til signaludbydere m.fl. deles ligeligt mellem alle ejerlaugets medlemmer, der ikke
med 3 mdneders varsel til en I. januar slviftligt har meddelt bestyrelsen, at husstanden ikke
vil gore brug af signalfra antenneanlegget.

I forbindelse med en husstands frametding kan bestyrelsen krreve, at husstanden
indvilliger i fremover at ville give adgang for uanmeldte kontrolbesog til konstatering af,, at
der ikke modtages signal fra det felles antenneanleg. Sdfremt det ved et kontrolbesog konsta-
teres, at der modtages signal fra det felles antenneanleg, eller sdfremt kontrollanterne nreg-
tes adgang til husstanden, anses husstanden for genindtrddt som bruger af det fettes anten-
neanleg pr. I.januar i det dr, kontrolbesagetforetages.

En husstand, der harframeldt sig antenneanlegget, kan til en hver tid ved skrift-
lig meddelelse til bestyrelsen genindtrede som bruger.

Sifremt vedtrgtsrndringeme vedtages, trader de dog fsrst i kraft, nir bestyrelsen har opn6et
Rudersdal Kommunes samtykke til at bortse fra eller nyfortolke deklaration af 4. api,l 1970
om Holte Avlsgirds jorder, tinglyst pi de enkelte matrikler. Bestyrelsen har optaget forhand-
linger med Rudersdal Kommune om forbudet mod individuelle antenner i deklarationens $ l,
pkt. 10, for si vidt angir DVB-T-antenner, samt om bestemmelsen i $ 8, pkt. 2,litra a, om
pligt til at bidrage til frellesantennens drift og vedligeholdelse. Nir en aftale med kommunen
foreligger, vil bestyrelsen give medlemmerne skriftlig underretning offi, at vedtregtsrendringen
er tridt i kraft.


