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1. Kontingentopkrævning sker pr. 4. januar 2021 
 

Det helårlige kontingent bliver opkrævet i januar 2021 og vil være med følgende satser: 
 

▪ Grundpakke    kr. 2.350 (kr. 2250 i 2020) 

▪ Mellempakke   kr. 4.825 (kr. 4725 i 2020) 

▪ Fuldpakke   kr. 6.500 (kr. 6400i 2020) 

▪ KUN Internet   kr.    540 (Samme som i 2020) 

You See og Copydan har meddelt, at de i 2021 samlet sætter priserne på Grundpakken 
op med kr. 113, Mellempakken med kr. 234, og Fuldpakken med kr. 234. Bestyrelsen 
har trods disse stigninger valgt at sætte kontingenterne op kun med kr. 100 pr tv-
pakke. Der var ingen forhøjelser i 2020, så det er to år siden vi sidst måtte forhøje vores 
kontingenter. 
 
Antenneforeningens omkostninger til drift og administration er heldigvis uændrede og 
da vores egenkapital er i en fornuftig størrelse har vi sat kontingenterne en del lavere 
end vores reelle omkostninger i 2021. 
 
I forhold til de reelle omkostninger pr. tv-pakke er kontingenterne i 2021 nedsat med 
kr. 134 for Grundpakken, kr. 162 for Mellempakken og kr. 177 for Fuldpakken. Det 
betyder derfor, at vi budgetterer med et underskud i 2021. 

 
Kontingentsatserne er foreløbige, indtil der har været afholdt ordinær 
generalforsamling tirsdag den 2. marts 2021. Hvis generalforsamlingen vedtager 
ændringer til kontingenterne, vil der ske en regulering efterfølgende. Alle, som 
modtager et girokort fra Betalingsservice (BS) med kontingentopkrævningen, beder vi 
om at betale dette og samtidig fremover at tilmelde sig betaling via BS. Det betyder 
lavere omkostninger for foreningen og oplysningerne til at tilmelde sig fremtidige 
betalinger via BS, står trykt på girokortet.  
 
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. Desuden kan medlemmer af 
antenneforeningen opnå rabatter hos You See ved individuelle abonnementer på deres 
tv-boks, internet, IP- og mobiltelefoni. 
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2. Ønsker du at skifte TV-pakke fra januar 2021?  
 
Skal du give bestyrelsen besked senest tirsdag den 1. december 2020.  
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. 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 2021. 

 

3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 
 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. 
 

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 2. marts 2021  
kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus.  
 

Dagsorden og regnskab for 2020 kommer på hjemmesiden senest 1 uge før 
generalforsamlingen. Hvis der på dette tidspunkt fortsat er restriktioner i forbindelse 
med Covid 19, vil vi tilpasse afholdelsen af generalforsamlingen i forhold til de 
gældende regler. 
 
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 9. februar 2021, 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  
 

4.  TDC-NET og gratis fibernet 
 
Vi opfordrer fortsat alle medlemmer til at tilmelde sig som interesseret i Fibernet fra 
TDC-NET, som p.t. er i gang med at udrulle fibernet i det meste af Danmark. 
 
Du kan gøre dette på hjemmesiden https://tdcnet.dk/fiber/adressetjek/ 
Her skriver du din adresse og tilmelder dig som interesseret i at få fibernet. 
 
Tilmeldingen er på ingen måde bindende på nuværende tidspunkt, men fortæller kun 
TDC-NET om interessen for at de kommer til Ejby med fibernet. 
Vores anlæg er med coax-kabler, som for det meste er lagt i jorden for mere end 30 år 
siden. Derfor har bestyrelsen den holdning, at vi med fordel kan skifte til TDC-NET som 
afløser for vores nuværende ret gamle anlæg. Hvis og når der kommer fibernet, kan vi 
tage stilling til om der fortsat er grundlag for at bevare antenneforeningen. TDC-NET 
tilbyder gratis installation, hvorefter hver enkelt bruger selv kan vælge mellem de 
mange udbydere der er af henholdsvis tv-kanaler og internet. 
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Bestyrelsen har p.t. en dialog med TDC-NET om deres planer for udrulningen af fibernet 
i Ejby og håber, at de kommer indenfor de kommende 2 år. Vi håber på, at kunne 
informere yderligere om fibernet ved generalforsamlingen i 2021. 
 

5. Nyheder fra foreningen på hjemmesiden og ikke via brev 
 

Vi vedtog ved generalforsamlingen i 2015 ikke længere at sende breve til 
medlemmerne og har derved sparet en del penge til print og til porto. 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 vigtige nyheder på hjemmesiden. Medlemmer, som ikke har 
adgang til internet og e-mail, kan fortsat modtage nyheder pr. brev ved at give 
bestyrelsen skriftlig besked herom.  
 
Du kan løbende følge med på foreningens hjemmeside www.ejbyantenne.dk, hvor vi 
opdaterer siden i takt med, at der er nyheder og hvis vi har tekniske problemer enten i 
anlægget eller ved modtagelsen af tv-programmerne samt internet. 
 

Husk altid, at give foreningen besked, hvis der er ejer eller lejerskifte, så vi undgår at 
lukke for signaler unødigt. 
 
Antenneforeningen overholder reglerne ved GDPR og videregiver ikke medlemmers 
navne til andre virksomheder eller personer. Vores samarbejdspartnere You See og 
Dansk Kabel TV kender adresserne for medlemmer af antenneforeningen. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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