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RE FERAT AF E KSTRAOII.D IN,/Ij R G EN E RALFORSAMLING

DEN 2I. AUGUST 2OO7 PA MARIEHOJCENTERET

DAGSORDEN:
l .  Valg af  d i r igent
2. Bestyrelsen redegor for sine overvejelser om fremtidig modtagelse af TV-signal, her-

under den fremtidige drift af frellesantennen.

3. Forslag om rendring af grundejerlaugets vedtregter.

4. Eventuelt.

Ad pkt .  l :

Palle Schil'f blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og be-

slutningsdygtig.

Ad pkt. 2:

Martin Angelo redegjorde for bestyrelsens overvejelser.

Det er bestyrelsens plan at soge det obligatoriske medlemskab af frellesantennen og forbudet

mod opsrtning af individuelle antenner pA husene ophevet, si ledes at den enkelte husstand

selv kan velge modtagem6de for TV-signaler (f.eks. via DVB-T antenner, telefonnettet eller

bredbdnd, s6fremt dette mitte blive etableret i omridet). Forste skridt i denne retning bliver

vedtagelsen af det under punkt 3 fremlagte forslag til vedtregtsrendring, og derefter vil det

vcre nodvendigt at opn6 samtykke fra kommunen og t i lsynsmyndigheden (lndenrigsministe-

riet),

S6fremt medlemskab af frellesantennen bliver frivilligt, og udgifterne til antennens drift heref-

ter skal deles blandt et mindre antal medlemmer, vil det pA et tidspunkt blive urentabelt for

den enkelte husstand at forblive medlem af frllesantennen. Bestyrelsen er derfor af den opfat-

telse, at s6fremt det obligatoriske medlemskab afskaffes, vil frellesantennen skulle afvikles

inden for en overskuelig 6rrakke. Det nuvrerende anleg vil formentlig kunne holde i hvert

fald 3 6rendnu, men det kan naturligvis ikke garanteres, at graverende (og kostbare) fejl ikke

opstir t idl igere.



Bestyrelsen havde indkaldt Jan Toubol,  indehaver af Toubol Bi l lede & Lyd (@verodvej 79,

2840 Holte,  t l f .45 41 40 5l) ,  t i l  at  besvare sporgsmil  af  teknisk karakter.  Jan Toubol forevi-

ste forskellige DVB-T antenner og oplyste, at disse kan anskaffes og monteres for en pris fra

ca. 2.000 kr.  og opefter.  Han redegjorde endvidere for forskel len mel lem analog og digi tal

TV-modtagelse og oplyste, at det folger af rnedieforliget, at analogt signal fra Public Service-

kanaferne ophorer i  2009. En rekke medlemmer havde lej l ighed t i l  at  fE individuel le tekniske

sporgsmil besvaret.

K63 forespurgte, om etablering af bredb6nd indgik i bestyrelsens overvejelser og bemrerkede,

at grundejer lauget samlet formentl ig vi l le kunne opn6 en bedre pr is pr.  husstand end de enkel-

te grundejere ved individuel t i ls lutning. Bestyrelsen oplyste, at  DONG - modsat t id l igere op-

lysninger - ikke vil nedlaegge bredb6nd i omr6det i forbindelse med den forest6ende udskift-

ning af gadebelysning, og at bestyrelsen i  lyset af  den manglende enighed pA t idl igere general-

forsamlinger ikke fandt,  at  der var grundlag for kol lekt iv t i ls lutning p6 grundejer laugets eget

ini t iat iv.  Formanden bemrerkede, at der efter hans vurdering ikke i  de nuvrrende vedtegter

el ler den t i l  grund herfor l iggende deklarat ion t inglyst pA ejendommene er hjemmel t i l  at  p6-

lregge medlemmerne af del tage i  obl igator isk, kol lekt iv t i ls lutning t i l  bredbAnd.

Maftin Angelo redegjorde endvidere for udfaldet af kanalvalget. Cirka 70 oh af medlemmerne

har afgivet stemme, og resultatet er blevet, at folgende valgfrie kanaler (ud over de obligatori-

ske DRl,  DR2, TV2 samt Sverige 1 og2) vi l  kunne modtages fremover:  TV2 Fihn, TY2ZU-

lu, TV2 Charl ie,  TV3, TV3+, Kanal 4,  Eurosport ,  CNN, Discovery og Nat ional Geographic.

Valget indebrrer en stigning i kanalafgiften pr. husstand, hvilket betyder, at bestyrelsen pA

neeste ordinere general forsamling vi l  foreslA en kont ingentforhojelse. De nye kanaler instal le-

res pA frel lesantennen i  uge 41.

Ad pkt.  3:

Flemming Orth redegjorde for forslaget til vedtagtsendring og bemrerkede, at den foresl6ede

kontrolregel er indsat for overfor signaludbydere at kunne dokumentere, at en husstands fra-

melding af det fel les signal kan ver i f iceres, ogsi  i  kedehusene hvor det ikke er mul igt  fysisk

at afbryde signalet t i l  det enkelte hus. Det er dog ikke bestyrelsens plan at skul le gA pi  "dyne-

lsfteri" hos frameldte husstande.

Der udspandt sig en debat om hensigtsmressigheden af forslaget.

Dirigenten satte forslaget til afstemning, der fik folgende udfald:

Blandt parcelhusene stemte l6 for forslaget og 5 imod.

Blandt kredehusene stemte 29 for forslaget, l2 imod og dn stemme var blank.



Forslaget opniede siledes de i vedtrcgterne krrcvede to tredjedeles flertal i begge grupper og
blev siledes vedtaget.

Det vedtagne forslag vedheftes dette referat. Vedtegtsendringen trrcder fsrst i kraft n6r
(hvis) kommunens og Indenrigsministeriets samtykke foreligger, hvilket vil blive meddett
medlemmerne.

Ad. pkt.4:

O30 bemerkede, at bestyrelsen har en stor padagogisk opgave foran sig med hensyn til for-
kfaring af de mange tekniske begreber. Bestyrelsen tilkendegav at ville lngge sig dette pd
sinde.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.
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Palle Schiff

dirigent

Flem


