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Nyhedsbrev fra bestyrelsen  
 

1. Ny aftale mellem Antenneforeningen og You See som: 

a. Giver os lavere betalinger pr. Tv-pakke 

b. Mulighed for at vælge Internet og telefoni uden Tv-pakke 

c. Rabat på leje af Boksen fra You See 

 

2. Kontingenter i 2017 

 

3. Skift af TV-pakke i 2017 

 

4. You See har varslet følgende vigtige ændringer: 

a. Der lukkes for FM radiosignalerne i januar 2017 

b. Der ændres frekvens ved kanalindlæsning af tv-programmer 

 

5. Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 28. februar 2017 

 

6. Husk at give os din mailadresse (hvis du ikke har gjort det tidligere) 

 

1. Ny aftale med You See 
 

Bestyrelsen har netop haft møde med You See og har indgået en ny aftale, som indebærer en 

række fordele: 

a. Lavere betaling for tv-pakkerne  
I den nye aftale har You See nedsat Antenneforeningens betalinger pr. tv-pakke så meget, at vi i 

2017 kan fortsætte med uændrede kontingenter i forhold til 2017. Nedsættelsen svarer ikke helt 

til de samlede ekstra udgifter som Antenneforeningen vil få i 2017, men da vores egenkapital p.t. 

er stor nok, har bestyrelsen valgt uændrede kontingenter. Der var ellers tale om stigninger på 

mellem 100 kr. og 200 kr. for vores Tv-pakker i 2017. 

b. Mulighed for internet uden samtidig at modtage en Tv-pakke fra 1. 

januar 2017 
Medlemmerne i Antenneforeningen har indtil nu kun kunnet abonnere på internet og telefoni hos 

You See, såfremt man samtidig modtog en af tv-pakkerne. I den nye aftale kan 

Antenneforeningens medlemmer fra 1. januar 2017 vælge, kun at modtage internet og telefoni 

gennem antennekablet og ingen Tv-pakke. Det kræver, at der bliver sat et særligt filter på 

antennekablet, hvilket sker i boksen ved ejendommen. Filter og teknisk montering koster i hvert 

tilfælde i alt 600 kr., som skal indbetales til Antenneforeningen. Medlemmer, der ønsker denne 

løsning, skal give bestyrelsen besked enten via mail eller brev senest den 1. november 2016. 

c. Rabat på TV-boksen fra You See 
You See har en tv-boks, som normalt koster 99 kr. pr. måned i leje. Denne boks kan ifølge vores 

nye aftale fås med rabat, så den fremover kun koster 30 kr. pr. måned. Alle, der ønsker at leje en 

boks, skal henvende sig direkte til You See enten via deres hjemmeside eller i en af deres 

butikker. Du skal blot oplyse, at du er medlem af Antenneforeningen Ejby Strand samt din 

adresse for at opnå rabatten. Du kan læse mere om tv-boksen og dens mange muligheder på You 

See´s hjemmeside.  Her er et link til You See med forklaringer om Boksen: 

 

http://yousee.dk/i_foreningen_og_virksomheden/produkter_og_priser/tv/yousee_tv-boks.aspx 
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2. Kontingentopkrævning sker pr. 2. januar 2017 
 

Det årlige kontingent for 2017 bliver opkrævet i januar 2017 og vil være følgende: 

 

 Grundpakke   kr. 2015 (Samme som i 2016) 

 Mellempakke   kr. 4275 (Samme som 2016) 

 Fuldpakke  kr. 5720 (Samme som i 2016) 

 KUN Internet  kr.  540   (nyt i 2017) 

Kontingenterne er foreløbige, indtil der har været afholdt ordinær generalforsamling 28. februar 

2017. Hvis generalforsamlingen vedtager ændringer til kontingenterne, vil der ske en regulering 

efterfølgende. Alle, som modtager et girokort fra PBS med kontingentopkrævning, beder vi om at 

betale dette og samtidig tilmelde sig betaling via PBS fremover. Oplysningerne står på girokortet. 

Det betyder mindre omkostninger for foreningen. 

 

Kontingenterne er fortsat mellem ca. kr. 500 og kr. 800 billigere pr. medlem pr. år, end hvis vi 

individuelt skulle købe Tv-pakkerne direkte hos You See. Vi sparer altså fortsat en del penge ved 

at have Antenneforeningen. 

 

3. Ønsker du at skifte Tv-pakke i 2017?  
 
Skal du give bestyrelsen besked senest den 1. november 2016. Du kan give os besked enten via 

mail til info@ejbyantenne.dk eller på telefon nummer 22 74 76 64. Det gælder også, hvis du 

fremover kun ønsker internet uden Tv-pakke, som det er beskrevet tidligere i dette 

informationsbrev. Husk at opgive navn samt adresse ved henvendelsen. Du vil herefter modtage 

en opkrævning på kr. 600 til dækning af de tekniske omkostninger ved pakkeskift. 

 

 

4. Vigtige ændringer fra You See 

 
You See stopper med at levere radiosignaler i januar 2017 
 

a. I januar 2017 stopper You See med at sende FM radio signaler. Dette betyder at 

alle, som i dag modtager radio via antennekablet skal have en ny løsning for at 

modtage radio. You See tilbyder her gratis at fremsende en almindelig stueantenne 

til radio. Alle medlemmer der ønsker dette, skal henvende sig direkte til You See 

via deres hjemmeside eller via en You See butik. Samtidig har You See indgået 

aftale med Elgiganten, hvor der med rabat kan købes DAB radio eller FM DAB 

adapter til at sætte på et eksisterende radioanlæg. Læs mere via nedenstående link:  

 

https://kundeservice.yousee.dk/nyheder/nyhedsarkiv/tv2017/fm-sluk  

 

 

Der skal indsættes ny startfrekvens i dit TV 
 

b. I løbet af 2017 ændrer You See den såkaldte startfrekvens, når der indlæses tv-

kanaler. Det har indtil nu været 143 MHZ og dette ændres til 450 MHZ. Du kan 

allerede fra nu ændre dit tv til 450 MHZ. Når ændringen træder i kraft vil alle TV, 

som fortsat står med 143 MHZ vise sort skærm. You See har også her mere 

forklaring på deres hjemmeside via det ovenstående link. 
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5. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017 
 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes herved til ordinær generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 28. februar 2017  

kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus.  
 

Dagsorden og regnskab for 2016 kommer på hjemmesiden senest 1 uge før generalforsamlingen.  

 

Husk, at evt. forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal afleveres til bestyrelsen 

senest 7. februar 2017, hvilket er 3 uger før generalforsamlingen. Bemærk venligst, at efter 

overgangen til programleverance fra You See, kan foreningen ikke ændre på de tv- og 

radiokanaler, som er i pakkerne fra You See. Derfor kan der ikke længere stilles forslag om nye 

kanaler eller bortfald af kanaler ved generalforsamlingen.  

 

Forslag kan afleveres til Lars Hansen, Bittensvej 5 eller sendes som E-mail på 

info@ejbyantenne.dk  

 

Du kan løbende følge med på foreningens hjemmeside www.ejbyantenne.dk, hvor vi opdaterer 

siden i takt med, at der er nyheder eller hvis vi har tekniske problemer med modtagelsen af 

programmerne. 

 

6. Nyheder fra foreningen på hjemmesiden og ikke via brev 
 

Vi opfordrer de medlemmer, som ikke allerede har givet os deres mailadresse om at sende denne 

via en mail til info@ejbyantenne.dk. Herefter vil bestyrelsen sende en mail med besked, hver 

gang der er sat nyheder på hjemmesiden. Det betyder rigtig mange sparede omkostninger til tryk 

og porto at sætte nyhederne på hjemmesiden i stedet for som breve og derfor blev denne ordning 

vedtaget ved generalforsamlingen i 2015. 

 

Medlemmer, som ikke har adgang til internet, kan fortsat modtage nyheder pr. brev ved at give 

bestyrelsen skriftlig besked herom. 

 

Husk altid, at give foreningen besked, hvis der er ejer eller lejerskifte, så vi undgår at lukke for 

signaler unødigt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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