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Referat af generalforsamling 30. April 2018 
 

År 2018 den 30. april kl. 22.00 afholdtes ordinær generalforsamling i BOLIGNET 

FRUGTVANGEN på Balsmoseskolen, Æblevangen, Smørum.  

Formand Preben Skovbjerg foreslog advokat Torben Lund som dirigent. 

Punkt 1: Valg af dirigent: 

Advokat Torben Lund blev valgt som dirigent. Dirigenten oplyste, at indkaldelsen 

var udsendt rettidigt via infomail den 13. april 2018. Flere bemærkede, at de ikke 

havde modtaget indkaldelsen til generalforsamlingen. Formand Preben Skovbjerg 

oplyste, at der er forskel på vedtægterne omkring indkaldelser til generalforsamlinger 

i Ejerforeningen og Bolignettet. Bolignet indkalder kun via infomail.  

Dirigenten besluttede med forsamlingens accept at gennemføre generalforsamlingen. 

 

Punkt 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Formand Preben Skovbjerg aflagde herefter beretning - beretningen vedhæftes nær-

værende referat, idet han præciserede, jvf. bemærkning under ejerforeningens gene-

ralforsamling, at man ikke kan modsætte sig at udvendig installation på altanerne bli-

ver lavet. 

Endvidere præciserede Preben Skovbjerg, at man IKKE for nuværende må pille stik 

til det gamle anlæg ned - man skal afvente Bolignettet's information herom. 

Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål. 

Lejl. 271 oplyste, at de gamle telefonkabler til fastnettelefoner ligger i rør i lejlighe-

derne - disse kan evt. anvendes til ny kabelføring til yderligere antennestik. 

Lejl. 100 forespurgte til, om man ikke kunne anvende de gamle tv-rør. Preben Skov-

bjerg oplyste, at det kan man ikke, da der er forskel på det gamle sløjfeanlæg og det 

nye stikledningsanlæg. 

Der blev udtrykt håb om, at man får lang frist fra installatørerne om, hvornår de skal 

ind i lejlighederne. Preben Skovbjerg oplyste, at det ikke er noget Bolignettet har 

indflydelse på.  

Der fremkom ønske om information om pris på hvad ekstra installationer kommer til 

at koste. Preben Skovbjerg oplyste, at der ville blive udsendt information herom. 

Beretningen godkendt. 
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Punkt 3: Aflæggelse af regnskab: 

Revisor Boye Pedersen gennemgik regnskabet for 2017, idet revisor oplyste, at han 

ikke havde bemærkninger til det af bestyrelsen og administrator fremlagte regnskab. 

Årets resultat udviser et overskud på kr. 18.000, hvilket primært skyldes besparelse 

på telefoni og vedligeholdelse.  

Foreningen har en gældforpligtelse på ca. kr. 75.000 hidrørende for CopyDan-afgift 

for år 2015. Foreningens egenkapital udgør pr. 31. december 2017 kr. 342.000. 

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som herefter blev bragt til afstemning og en-

stemmigt vedtaget. 

 

Punkt 4: Eventuelle forslag: 

Ingen forslag. 

 

Punkt 5: Valg af bestyrelse: 

Formand Preben Skovbjerg var på valg og villig til genvalg. Preben Skovbjerg blev 

uden modkandidater valgt for 2 år.  

Da medlem Sanne Dahl Christensen udtræder af bestyrelsen skal der indtræde nyt 

bestyrelsesmedlem. Når Ejerforeningen Frugtvangen har afholdt deres næste besty-

relsesmøde vælges bestyrelsesmedlem til Bolignettet. 

 

Punkt 6: Valg af suppleant: 

Ingen ønskede at opstille og der blev ikke valgt suppleant. 

 

Punkt 7: Eventuelt: 

Et medlem oplyste, at han havde modtaget en ny boks fra Dansk Kabel-TV. Preben 

Skovbjerg oplyste, at han ikke havde kendskab hertil, men at boksen formentlig skal 

bruges til internet i forbindelse med fastnettelefoni. Preben vil undersøge dette hos 

Dansk Kabel-TV. 

Lejl. 261 spurgte om der vil ske ændringer i nuværende pakke-tilvalg i forhold til det 

nye tv-anlæg. Preben Skovbjerg oplyste, at der ham bekendt ikke vil ske ændringer, 

hvis man har tilmeldt sig YouSee grundpakken inden den 15. marts 2018.  

Lejl. 115 forespurgte til, om wifi-forbindelsen bliver hurtigere. Preben Skovbjerg 

præciserede, at der ikke er tale om en ny internetforbindelse, men et nyt tv-anlæg. 
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Der var ikke yderligere, der ønskede ordet, hvorefter dirigenten hævede generalfor-

samlingen kl. 22.30, idet han samtidigt takkede for god ro og orden.  

 

 

Som dirigent    Som referent: 

Torben Lund   Vicky Kristensen  

 

22. april 2018 

Bestyrelsens beretning april 2018 
Denne beretning dækker perioden siden budgetgeneralforsamlingen i november 

2017. 

Tilmelding til grundpakken fra YouSee 

Godt 200 lejligheder besluttede i slutningen af februar/begyndelsen af marts at melde 

sig til grundpakken fra YouSee. Vi valgte at sende jer et link til en formular, som I 

skulle udfylde for at melde jer til. Hensigten var at gøre det mere overkommeligt for 

administrator at foretage den nødvendige registrering og give oplysningerne videre 

til YouSee. Og det lykkedes også i første omgang. 

Men desværre viste YouSee sig ikke fra den bedste side. Vi leverede en Excel-fil 

med adresserne på de beboere, der ønskede grundpakken. Og vi fik en kvittering på, 

at den var modtaget. Men YouSee formåede ikke at læse oplysningerne ind i deres 

system, så flere beboere har efterfølgende fået opsagt deres ekstra kanaler og fået be-

sked på at aflevere deres tv-boks. Det har givet noget postyr og en del ekstraarbejde 

hos administrator (Vicky). 

Der er nu etableret en fast procedure for til- og afmelding, som kan ses på forenin-

gens hjemmeside, www.frugtvangen.dk. 

Prisen på grundpakken 
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en beboer, der undrer sig over, hvordan det 

kan gå til, at man kan få grundpakken til 100 kr., når vi tidligere har oplyst prisen til 

144 kr.  

Svaret er, at grundpakken ganske rigtigt koster 144 kr. inkl. afgift til KODA og Co-

pydan, der udgør 44 kr. pr. måned. 

Da afgiften til de to organisationer beregnes én gang om året på grundlag af antallet 

af tilsluttede husstande pr. 1. januar, betaler alle 280 lejligheder i 2018 de 44 kr. over 

kontingentet til bolignettet - uanset om de køber grundpakken eller ej. Det er derfor 

kontingentet er så højt som 65 kr. om måneden. 
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Når vi opgiver prisen for køb af grundpakken til 100 kr., er det fordi vi modregner 

den allerede betalte afgift. Men det betyder også, at abonnenter på grundpakken må 

forvente en prisstigning næste år. Til gengæld falder kontingentet så for alle beboere. 

Installation af nyt stikledningsnet 
Dansk Kabel-TV gik i gang med installationen af vores nye antenneanlæg mandag 

16. april, og arbejdet ventes at være færdigt sidst i maj. Først når vi er nået så langt, 

går arbejdet med at installere ekstra-stik hos dem, der måtte ønske det, i gang. Bestil-

lingssedler til dette vil blive udsendt, når tiden nærmer sig. 

Arbejdet indebærer jo, at der skal bores i beton, og det støver en del. Det så vi alle-

rede på førstedagen, hvor der i nogle af opgangene blev boret hul fra loftet, så der 

kan føres kabler ned til de skabe, der opsættes øverst. Vi har indskærpet over for 

Dansk Kabel-TV, at de skal støvsuge efter sig, og vi har kontaktet Ejerforeningen 

med henblik på at få en ekstra gang rengøring. 

Hvad gør vi med den gamle net 

Vi har ingen aktuelle planer for den gamle installation. Når vi er oppe at køre med 

det nye anlæg, vil vi komme med en udmelding om det. Men det er vigtigt, at ingen 

begynder at pille ved den gamle installation, før alle er flyttet over på det nye. For så 

mister naboerne deres tv-signal. 

Vores internet 

Priserne på internetforbindelser falder konstant, og 1. februar opgraderede Dansk Ka-

bel-TV vores internetforbindelser. Som udgangspunkt skete det ved, at vi fik en hø-

jere hastighed til samme pris. I praksis betyder det, at den billigste forbindelse på 

100/100 Mbit koster 119 kr. pr. måned og den højeste hastighed på 400/400 Mbit fås 

til 299 kr. Det er billigt. 

************************************ 

 


