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1. Kontingentopkrævning sker pr. 2. januar 2018 
 
Det helårlige kontingent bliver opkrævet i januar 2018 og vil være følgende: 

 
▪ Grundpakke   kr. 2.140 (kr. 2.015 i 2016 og 2017) 

▪ Mellempakke   kr. 4.400 (kr. 4.275 i 2016 og 2017) 

▪ Fuldpakke   kr. 5.990 (kr. 5.720 i 2016 og 2017) 

▪ KUN Internet   kr.    540 (samme som i 2017) 

Bemærk, at kontingentet på kr. 540 er uden tv-pakke og du skal derfor samtidig have et 
abonnement på bredbånd hos You See. 
 
Efter to år med de samme satser er vi desværre nødt til igen at forhøje vores kontingenter, da 
både You See og ikke mindst Copydan har hævet deres priser med virkning fra januar 2018. 
Sidste år kunne vi undgå at forhøje priserne, da vi indgik en ny aftale med You See og derved 
opnåede yderligere rabatter som forening på deres priser for tv-pakkerne. Bestyrelsen har i 
2018 valgt ikke at forhøje kontingenterne i fuldt omfang i forhold til de gældende priser fra You 
See og Copydan, da foreningens omkostninger i 2017 har kunnet holdes på et meget lavt niveau 
og blandt andet fordi vi har undgået større tekniske reparationer på vores anlæg. 
 
Kontingentsatserne er foreløbige, indtil der har været afholdt ordinær generalforsamling  
27. februar 2018. Hvis generalforsamlingen vedtager ændringer til kontingenterne, vil der ske 
en regulering efterfølgende. Alle, som modtager et girokort fra Nets med 
kontingentopkrævning, beder vi om at betale dette og samtidig tilmelde sig betaling via Nets 
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. 
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2. Ønsker du at skifte tv-pakke i 2018?  
 
Skal du give bestyrelsen besked senest den 5. november 2017. Du kan give os besked enten via 
mail til info@ejbyantenne.dk eller på telefon 22 74 76 64. Det gælder også, hvis du fremover 
kun ønsker internet uden tv-pakke. Ved skift af tv-pakke skal der samtidig skiftes filter på din 
antenneforbindelse og det koster kr. 600, som vil blive opkrævet sammen med kontingentet for 
2018. 
 

 

3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 
 
I henhold til foreningens vedtægter indkaldes herved til ordinær generalforsamling. 
 

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 27. februar 2018  
kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus.  
 
Dagsorden og regnskab for 2017 kommer på hjemmesiden senest 1 uge før 
generalforsamlingen.  
 
Ved generalforsamlingen deltager vores repræsentant fra You See, Karsten Dueholm.  
Karsten vil både under og efter generalforsamlingen kunne svare på spørgsmål om vores 
nuværende tv-pakker, samt om de tilbud som You See tilbyder os ud over tv-modtagelsen.  
Han vil også orientere om de nye tiltag som You See har i støbeskeen, samt kunne svare på 
spørgsmål af mere teknisk karakter. 
 
Husk, at evt. forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal afleveres til bestyrelsen 
senest 6. februar 2018, hvilket er 3 uger før generalforsamlingen. Bemærk venligst, at efter 
overgangen til programleverance fra You See, kan foreningen ikke ændre på de tv-kanaler, 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 til 
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 i anlægget eller ved 
modtagelsen af programmerne. 
 

4. 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 og e-mail, 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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