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Referat af budgetgeneralforsamling 22. november 2016
År, 2016, den 22. november kl. 20.25 afholdtes budgetgeneralforsamling i
Bolignet Frugtvangen i Kulturhuset, Flodvej 68, Smørum
Formand Preben Skovbjerg bød velkommen.
Punkt 1: Valg af dirigent.
Advokat John Jantzen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at
genforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen og foreningens virke siden sidste generalforsamling.
Formand Preben Skovbjerg afgav beretning fra sidste ordinære generalforsamling og til dato. Beretningen vedhæftes nærværende referat.
Fra beretningen skal særligt fremhæves, at YouSee lukker for radiosignalet
fra den 1. februar 2017. I stedet skal man købe en stueantenne eller en DAB
radio.
Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen.
Lejl. 95 oplyste, at hun syntes hendes internetforbindelse er dårlig - hun skal
ind i det værelse, hvor routeren står, for at den bliver god.
Formanden oplyste, at foreningens forpligtelse stopper ved det stik, der går
ind fra terrassen. Preben foreslog at hun evt. trækker kabler fra stikket ind til
de andre værelser eller køber en ny router.
Preben bemærkede, at foreningen ikke har en aftale med Dansk Kabel-TV
om, at man skal købe deres routere - det kan man gøre mange andre steder,
eksempelvis i Elgiganten.
Lejl. 178 oplyste, at hvis man har en trådløs router, der ikke er forbundet
med et netstik og som er over 2-3 år giver disse en masse "støj", hvorfor
man bør overveje at købe en nyere. Husk at sætte password på, ellers kan
andre bruge dit netværk.
Beretningen blev herefter godkendt.
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Punkt 3: Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af
kontingent.
Formand Preben Skovbjerg forelagde budgetudkastet, idet bestyrelsen har
lagt stor vægt på, at kontingentet skulle være uændret. Bestyrelsen har således valgt at skære ned på udgiftsposterne for at imødegå, at den månedlige
udgift til YouSee/copydan stiger med små kr. 10,-.
Budgettet blev herefter bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget.
Punkt 4: Eventuelt.
Lejl 178 bad de "gamle" i forsamlingen om at tænke 5-10 år tilbage, hvor vi
havde vores gamle coaxanlæg og sammenlign dette med det vi har i dag - Et
godt net og et stabilt TV-signal. Han udtrykte stor tak til bestyrelsen for det
gode arbejde, der var blevet udført gennem årene.
Generalforsamling afsluttet kl. 20.45.
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Bestyrelsens beretning november 2016
Denne beretning dækker perioden siden generalforsamlingen i april 2016.

Frit valg af distributør, distribution af digital radio mv.
På generalforsamlingen i april talte vi om den lovændring, der giver alle ret
til frit valg af tv-leverandør. Altså, at man efter 1. januar 2018 ikke længere
er bundet til at være medlem af Bolignettet og modtage grundpakken fra
YouSee.
Vi har siden forsøgt at få YouSee til at dele deres tanker om den nye situation med os, men uden held. Nu har de to løftet sløret for, at vi vil blive inviteret til et møde i februar, hvor de formentlig vil løfte sløret for deres planer for, hvad der skal ske, når kunderne bliver stillet frit.
Vi er bekendt med, at YouSee forøger at få bolignet og antenneforeninger,
der ligesom os har et sløjfeanlæg, til at investere i et nyt anlæg. Men det er
bestyrelsens opfattelse, at det ikke er relevant for os.
Når YouSee har indviet os i deres planer, vil bestyrelsen vende tilbage med
forslag til, hvordan vi agerer efter 1. januar 2018.

Tab af domænet 2765.net
For god ordens skyld skal nævnes, at vi har fået ejerskabet til internetdomænet 2765.net tilbage. Så der er ikke grund til at frygte, at andre misbruger det
– en mulighed, der blev nævnt sidst, vi var sammen. Bestyrelsen har dog ingen planer om at sætte domænet i drift igen.

Nedbrud på internettet
Søndag oplevede vi noget så usædvanligt som et nedbrud på internettet.
Ikke kun vi i Frugtvangen, men store dele af hovedstadsområdet blev ramt
af nedbruddet, der varede omkring fire timer.
Vi har klaget til Dansk Kabel-Tv over, at vi ikke blev orienteret på SMS og
fået en beklagelse. Men selv om det er stærkt frustrerende at være afskåret
fra omverdenen på den måde, kan vi jo glæde os over, at det sker uhyre
sjældent.

Prisstigninger fra YouSee
Sædvanen tro sætter YouSee – og de andre tv-leverandører – priserne op her
ved juletid. Som det fremgår af bestyrelsens forslag til budget, er det dog
lykkedes at fastholde bidraget til Bolignettet – der omfatter grundpakken –
uændret.
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