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Referat af budgetgeneralforsamling den 29. november 2018.  

År, 2018, den 29. november kl. 20.00 afholdtes budgetgeneralforsamling i 

Bolignet Frugtvangen på Balmoseskolen, Æblevangen 126, Smørum  

Formand Preben Skovbjerg bød velkommen til generalforsamlingen.  

 

Punkt 1: Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog advokat Torben Lund som dirigent og Torben Lund 

blev valgt med akklamation. Dirigenten bemærkede, at indkaldelse var sket 

den 11. november 2018 ved udsendelse på infomail og at indkaldelse var fo-

retaget i overensstemmelse med foreningens regler. Dirigenten erklærede 

herefter forsamlingen for lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.  

  

Punkt 2: Beretning fra bestyrelsen og foreningens virke siden sidste general-

forsamling.  

Formand Preben Skovbjerg aflagde herefter beretning, idet han bemærkede, 

at han i stort omfang kunne gøre genbrug af beretningen fra den ordinære 

generalforsamling i april 2018 vedr. ”kludder” med YouSee angående til-

/og afmelding.    

Men den 22.-23. november 2018 havde YouSee udsendt teknikere - uden at 

der var givet meddelelse til hverken foreningen eller administrator - der 

havde lukket for signalet hos de af foreningens medlemmer, der ikke havde 

foretaget bestilling af grundpakke. Preben oplyste, at han var blevet op-

mærksom på forholdet ved en telefonhenvendelse fra en beboer og efterføl-

gende via facebookopslag og lign. Forholdet har givet anledning til en del 

debat og utilfredshed. Forholdet førte til, at der straks den 23. november 

2018 blev udsendt en fornyet infomail om YouSee-aftalen.    

Det blev endvidere oplyst, at medlemmer, der har fået afbrudt forbindelsen, 

ikke har haft betalt, men har haft gratis signal fra overgangen til det nye an-

læg og frem til nu. Det blev endvidere oplyst, at fra september 2018 havde 

YouSee meddelt, at man beregner sig et tilmeldingsgebyr på kr. 599,-.   

Der blev opfordret til, at medlemmerne skulle læse de infomails, som for-

eningen udsender. Det blev endvidere opfordret til at ejere, der er i tvivl om, 

om naboer og andre beboere i opgangen havde læst informationer, kunne 

hjælpe med at gøre de pågældende opmærksomme på indhold heraf.  

Formand Preben Skovbjerg oplyste videre, at YouSee forhøjer den måned-

lige udgift til grundpakke med ca. kr. 9,- fra. Den 1. januar 2019.    
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Der blev videre gjort rede for, at foreningen har modtaget henvendelse om 

tilbud fra FiberTeam på et fibernetanlæg, hvilket vil kunne give endnu bedre 

mulighed for at vælge TV m.v.    

Lejl. 93 forespurgte til infomails og det blev tilkendegivet, at der var ud-

sendt 4 informationer om ændringen i TV-forholdene. Der blev samtidig 

gjort rede for, at der hænger en seddel i opgangen om, hvorledes man kom-

mer på infomail.    

Lejl. 95 opfordrede til, at man også på facebook optrådte med en sober tale.   

Der blev forespurgt til, om det gebyr, som YouSee beregner sig på kr. 599,-, 

vil tilfalde Bolignet, hvis eksempelvis YouSee kommer med tilbud udenom 

anlægget med f.eks. gratis tilmelding o.lign, Formand Preben Skovbjerg op-

lyste, at dette ikke var tilfældet. Gebyret tilfalder kun YouSee og evt.  

frafald gør ingen forskel for foreningen.   

Foreningens interesse er alene med henblik på i foreningsmæssig regi at 

opnå billigere priser på internet og TV, end man individuelt kan hos andre 

leverandører.    

Der var ikke yderligere til beretningen og denne blev herefter godkendt.   

Punkt 3: Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af 

kontingent.    

Formand Preben Skovbjerg gennemgik det udsendte budgetforslag, som i 

væsentlighed er det samme som sidste år, bortset fra udgiften til Copy-dan, 

som helt udgår fra foreningens budget.    

Copy-danafgiften overgår til at blive opkrævet via grundpakken hos YouSee 

og således, at medlemmer, der ikke abonnere på grundpakken,ikke betaler 

Copy-danafgift.    

Det månedlige kontingent foreslås at udgøre kr. 21,-.   

Den månedlige afgift til YouSee for grundpakken er oplyst af YouSee til kr. 

152,75.   

Der var ikke yderligere spørgsmål, hvorefter budgettet enstemmigt blev ved-

taget.   

Punkt 4: Eventuelt.    

Bestyrelsesmedlem Camilla Schreiner-Frantzen gjorde rede for, at man i be-

styrelsen arbejdede alsidigt/bredt, hvor hun selv repræsenterede en positiv 

indstilling til YouSee og havde YouSeeabonnement ved siden af, mens for-

mand Preben Skovbjerg har valg at streame TV udenom YouSee-anlægget.    

Der var ikke yderligere til eventuelt, hvorefter dirigenten takkede for god ro 

og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20:30  
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Som dirigent       Som referent  

Torben Lund       Vicky Kristensen  
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Bestyrelsens beretning november 2018 
Denne beretning dækker perioden siden generalforsamlingen i april 2018. 

Tilmelding til grundpakken fra YouSee 

Da vi sidst var samlet her i april, indledte vi beretningen med at fortælle om, hvordan 

der var gået skudder-mudder i bestillingerne af grundpakker hos YouSee, hvilket 

førte til, at flere beboere fik opsagt deres ekstra kanaler og fik besked på at aflevere 

deres tv-boks.  

Overskriften hed ’Tilmelding til grundpakken fra YouSee’, og den kan vi bruge igen 

her i dag.  

Torsdag 22. og fredag 23. november sendte YouSee teknikere ud for at lukke for sig-

nalet til de beboere, der ikke havde tegnet abonnement på grundpakken ved at hen-

vende sig til administrator. Resultatet var i begge tilfælde, at en del beboere mistede 

deres signal - og det giver forståeligt nok ærgrelse og irritation hos de berørte.  

For bestyrelsen er problemet todelt. Dels kan vi ikke få YouSee til at orientere os, in-

den de farer ud og lukker for signalet. Dels er der en del beboere, der ikke læser den 

information, vi sender ud. Vi har således skrevet ud ikke mindre end fire gange, at 

man skal huske at bestille en grundpakke, hvis man fortsat vil have tv fra YouSee, og 

vi har lagt en information på foreningens hjemmeside, www.frugtvangen.dk. 

Men uanset årsagen, har det givet en del postyr og en del ekstraarbejde hos admini-

strator (Vicky). 

Som bestyrelse har vi brug for hjælp fra beboerne: Opdager I, at nogle af jeres na-

boer ikke er på e-mail eller internettet i det hele taget, vil I så ikke være rare at dele 

den information, vi sender ud som info-mail og/eller lægger på hjemmesiden med 

dem. Vi siger på forhånd tak. 

Prisen på grundpakken 

Prisen på YouSees grundpakke stiger igen til næste år, så prisen kommer op på 

152,75 om måneden inklusive moms og Copydan. Det er en stigning på knap ni kro-

ner. Til gengæld slipper vi næste år for at betale Copydan for alle 280 husstande.  

Installation af nyt stikledningsnet 

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

16. april, og arbejdet var lovet færdigt sidst i maj. Sådan gik det som bekendt ikke. 

Arbejdet bar, at der skulle bores i beton, og det støver en del. Men med hjælp fra 

Ejerforeningen fik vi en ekstra gang hovedrengøring. I september meldte YouSee, at 

arbejdet var afsluttet, og derfor indførte de en oprettelsesafgift på 599 kr. 
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Hvad gør vi med den gamle tv-net 

Vi har ingen planer for den gamle installation. Det betyder, at man kan fjerne de 

gamle stikdåser til tv og radio, hvis man har lyst.  

Men vi beder så mindeligt om, at man ikke rører vores internet-installation. Vi har 

netop måttet sende en regning til en beboer, der havde fjernet installationsrør og kab-

ler på sin terrasse (den der vender mod Søndergårdsarealet) og på den måde afbrudt 

underboens forbindelse. 

Vores internet 
Vi har netop fået en henvendelse fra et firma, der kalder sig Fiber Teamet. De arbej-

der på vegne af Waoo og Fibia, og de tilbyder nu at etablere et nyt fibernet uden be-

regning. På dette net vil Waoo så levere tv i konkurrence med YouSee og Fibia vil 

levere internet.  

I bestyrelsen finder vi tilbuddet interessant, for det var jo netop sådan et net, vi for et 

års tid siden nærmest tiggede og bad YouSee om at installere i stedet for det coax-net 

de insisterede på.  

Men vi mener, at det er en generalforsamling, der skal træffe beslutning, om vi siger 

ja eller nej tak til tilbuddet. Derfor vil vi indkalde til en ekstraordinær generalforsam-

ling, når og hvis vi får et konkret tilbud. 

 

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

 


