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Referat
af ekstraordinergeneralforsamling, tirsdag d. 5. september 2006, kl.

1930 i
Mariehojcentret.

Formanden bsd velkommen, og gik straks til fsrste punkt: valg af dirigent.

ad nkt. 1: vale af dirisent
Palle Schiff blev foresliet og valgt.
P.S. takkede for valget og erklrerede generalforsamlingen rettidigt indkaldt efter reglerne og beslut-
ningsdygtig.
P.S. opfordrede alle der ikke var blevet registreret om at gore dette og dermed fi en stemmeseddel.
P.S. gav derefter ordet til formanden.

ad pkt. 2: aftenens emne v/formanden
Formanden holdt en levende beretning om de undersogelser som den selvbestaltede arbejdsgruppe,
fsrst kaldet antennegruppen, senere bredbindsgmppen, havde presenteret ved forskellige general-
forsamlinger. Der var her blevet talt om forskellige leverandorer, uden at det var kommet til en en-
delig beslutning. Der var si lavet en underskriftindsamling, som krevede, at bestyrelsen indkaldte
til denne generalforsamling. Temaet er alene et ja eller et nej til onsket om installation af et bred-
bindsnet i bebyggelsen. Bestyrelsen har tolket reglerne siledes, at der til denne afstemning krreves
213 af de flemmsCte, til den endelige beslutning skal der vnre 213 af medlemmerne.
Det vil naturligvis komme til at koste noget, 5000 - 25000 pr. husstand alt efter valg af system og
udbyder, og om vi beslutter at eje eller leje. Vi vil indtil et andet system er indfsrt, ksre videre med
Stofa.
Hvis afstemningen bliver et"ja" vil bestyrelsen underssge de muligheder der er, eje/leje, fiber-kob-
ber osv. og regner med at have frerdigt projekt til generalforsamlingen 2007 eller 2008. Der kommer
hele tiden nye oplysninger, f.eks. skriver Det grsnne Omride i dag om tiltag i Lyngby-Tirbrek med
Nesa, TDC, Stofa Com-x osv. Vi mA forhandle os til nogle gode priser. Der har veret spurgt om
alarmanlag kan hindteres, og det vil naturligvis blive undersogt.
Bredbindgruppens arbejde er ikke spildt, idet deres undersogelser naturligvis vil indgi.
Hvis tlf. og internet skal fojes til, vil det naturligvis koste noget.
Bestyrelsen vil komme med en indstilling pi generalforsamlingen som vi si kan tage stilling til, si i
aften er det alene etja eller nej, uden nogle bindinger til leverandsrer.
Efter et par sporgsmil og ros til formanden for en fin redegorelse blev der foretaget afstemning, som
viste KP AP KK AK
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Palle Schiff sagde tak for i aften kl. 20:1 1. ,
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Gl. Holte, den 10. august 2006

Indkaldelse til Ekstraordinar Generalforsamlins

I medfsr af vedtegternes $ 5; indkaldes til ekstraordiner generalforsamling, som af-
holdes

Tirsdae den 5. sentember kl. 19.30

I Mariehojcentret, Overodvej 246, modelokale 3, (gron indgang).

Den ekstraordinrre generalforsamling afiroldes fordi ca. 100 (mere end 1/3) af med-
lemmeme har begreret det med folgende dagsorden:.

Dagsorden.

l. Valg af dirigent

2. GeneraHorsamlingen skal tage stilling tilo om vi skal have bredbinds-
anlreg.

Det er bestyrelsens opfattelse, at etablering af bredband falder udenfor vedtregter-
ne i sin nuverende formo hvorfor der kreves 213 flertal blandt de fremmsdte fra
sdvel gruppe I (parcelhusene) som gruppe 2 (klyngehusene)o j.fr. vedtregtens g 4.

SAfremt der pi den ekstraordinere generalforsamling er et sidant flertal for etablering
af bredband, vil bestyrelsen straks derefter iverksette undersogelse af, hvilke forskel-
lige muligheder der er herfor, og vil derefter indstille til en ny generalforsamling,
hvilken losning der bor velges.

Det er bestyrelsens opfattelse, at gennemfsrelse af en sa radikal omlegning af grun-
dejerlaugets forsyningsforpligtelse krrever, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer, til
den tid, stemmer for etablering af anlegget.

Med venlig hilsen
pbv.

Preben Kistrup
Formand


