
GRUNDE.JERI,AUGET HOLTE AVLSGARD
V/KASSERER TONNY TIOLM - KIKHANEBAKKEN 6 - GL. HOLTE - 284I) HOLTE - 45804930

Referat fra Ekstraordinar generalforsamling d. 9. 1 .2001.

Formanden bsd velkommen og udtrykte sin glede over, at s[ mange af medlemmerne havde taget sig
tid til at deltage

Formanden gik videre til naste punkt, hvor han anbefalede Palle Schiff som dirigent, der var ikke
andre forslag, si P.S. pitog sig hvervet. Ordet blev straks givet videre til formanden, som forelagde
tilbud fr a 2 lev er andsrer.

Baggmnden for hele undersogelsen, var et snske fra forrige generalforsamling, om at fil set pi
muligheden for at fi moderniseret vores antenneanleg. Formanden kom herunder med nogle sidste
rettelser fra sivel Stofa som Tele DK. Prisforskellene var meget smi, si fordele og ulemper skulle
findes i programudbud (store eller smi pakker). Frerntiden bliver digital og med et stsrre
programudbud. Anlegget kan ikke bere dette, og skal udskiftes for at kunne hindtere de nye
muligheder. Vores vedtregter siger, at vi skal eje nettet, si vi har styr pi programvalg, vi kan dog
valge at fii en udbyder til at forsyne vores anleg med signaler, og kan si velge leverandsr efter
snske. Det koster penge at kunne valge frit. Stofa vil forsyne os med signal gennem lysledere fra
Brillerne, hvilket giver nogle fine muligheder, bl.a. billig og hurtig Internet. Der er ogsi mhligheder
for at telefonere billigere via nettet.

Vi kan ogsi vrelge en alternativ leverance med link, hvor vi kan fii gratis Internet med en
etableringsudgift pi I 20.000.

Alle priser er stort set de samme som da man undersogte sidst, med relevante prisreguleringer.

Der blev nu en langere sporgerunde.

Mi vi endre pi nettet, ja vi mi godt supplere vores leverance.
Hvad er net og hvad er den enkelte ejers, Tele-DK vil bringe nettet ogsi ind til husene i orden.
Skal alle betale lige, nu hvor klyngerne f;ir nye ledninger og parcellerne mi bruge deres 25-30 ir

- gamle, ja, klyngerne har en dirlig slojfe
Skal parcellerne betale for klyngernes udskiftning, der er ikke stor forskel pi det antal meter der skal
graves hor de to grupper.
En ejer gav udtryk for, at fallesantennen skal stoppe ved standeren, si mi beboeren selv bekoste
egen tilslutning.
Er vores anlag for gammelt, eller er det fordi nogle vil have flere kanaler, begge dele. Skal vi blive
ved med at lappe, eller skal vi skifte nu, skal vi samle penge til renovering, et slojfe anlreg liver altid
et df,rligere billede for de sidste i slojfen
Kan man frit velge programpakke i det enkelte hus, ja, hvis vi fEr et andet anlng og standerne bliver
skiftet, kan man velge individuelt.
5000 pr. husstand for et nyt anlag kan gores billigere med egen parabol.
Vi har nu I I kanaler, og oplysning fra Stofa i skrivende stund, er, at der ikke kan klemmes flere ind
uden at der sker afsmit pi nabokanaler.
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Der sker meget i ojeblikket, er det det rigtige tidspunkt, og hvad med NESA, Hvornir er det rigtigt
tidspunkt, der er hele tiden noget nyt pi vej.
Priserne kan ikke direkte sammenlignes, og hvad er der i vejen med vores nuverende anlag
Samtalen var nu blevet lidt hektisk, hvilket fik et bestyrelsesmedlem til at pointere, at man ikke var
ude pi at pfldutte medlemmerne noget, men blot forelagde resultatet af den undersogelse man var
blevet bedt om at foretage. I
En beboer mente, at skal vi til at grave, skal hele nettet laves med lysleder, ellers skal vi til at grave
igen om l0 ir. Hvis vi beholder vores net, har vi forbindelsen til hovedstationen, og kan si selv
fordele de signaler vi velger at modtage.
Kan vi kore digitalt med det gamle net, nej
Tele-DK vil kun lagge kabler hvis alle som minimum ksber den lille pakke

Dirigenten konstaterede at sporgelysten var udtsmt, og naste pkt. var afstemningen, hvor man kunne
stemme ja, nej eller blank.

Resultatet blev:
for udskiftning 25

mod -"- 98
blank I

Med dette resultat kunne dirigenten konstatere: vi er nu frerdige med aftenens program og kan si
forst tage det op igen ved naste generalforsamling.

Stor tak til bestyrelsen for det store arbejde.

Aftenen sluttede kl. 20.30 os man kunne endnu n|t at fslseden sidste del af mineforrnorkJlr.n.

Referent Dirigent

Hans Holm Palle Schiff


