Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Tubberupvænge II
24. maj 2017 kl. 19.00
1. Velkomst og valg af dirigent
Rieke Poppe 54D blev valgt som dirigent
2. Valg af stemmeudvalg og referent
Det blev besluttet at vente med at nedsætte stemmeudvalg til hvis det blev nødvendigt.
Rieke Poppe 54D blev valgt som referent
3. Ombygning af TV anlæg og valg af tv-udbyder
En ny lov om frit tv-valg trådte I kraft pr. 1. juli 2016 og skal være klar senest i 2018. De nye regler
skal gøre det muligt for beboere i Tubberupvænge II (herefter Tub2) at fravælge de TVprogrampakker der tilbydes i afdelingen. I Tub2 er der et fælles antenneanlæg, som forsyner de
enkelte boliger med tv-signal. Anlægget er dog ikke opmærket og opgraderet til at kunne give
beboerne individuelt valg af tv-pakker, hvorfor anlægget skal ombygges.
Loven giver den enkelte beboer mulighed for at fravælge at modtaget TV programmer, dog skal
udgifterne til afdelingens anlæg stadigvæk betales af alle beboere, også dem der fravælger at
modtage TV programmer.
TV signalet leveres i Tub2 af YouSee. Opkrævningen af TV signal (TV pakker) overgår til YouSee,
og vil fremadrettet blive opkræve af YouSee i stedet for over huslejen som i dag.
Der bliver mulighed for tre forskellige TV pakker:
Lille pakke
180 kr. pr. Måned
Mellem pakke
360 kr. pr. Måned
Stor pakke
475 kr. pr. Måned
(OBS – siden referatet er skrevet ser det ud til at you see har lavet pakkeløsningerne om, det
er uvist hvilke pakker vi får tilbudt og til hvilken pris)
Udgiften til ombygning af TV anlægget beløber sig på 212.000 kr. Udgiften afholdes via
antennebudgettet over 10år, med en udgift på 19,20 kr. pr. Måned.
YouSee tilbyder et tilskud på 1000 kr. pr. Bolig i etableringstilskud imod en binding på 5 år. Hvilket
ville give en pris pr. Måned på 10,90 kr. pr. Måned, fremfor 19,20 kr.
Forud for afstemning var der en god debat, og mange spørgsmål. Svarene på de vigtigste spørgsmål
var:
- Alle skal vælge samme leverandør
- Det er ikke muligt at give garanti for at priserne ikke stiger
- Mange ville gerne have info om hvilke kanaler der er med I hvilke pakker, det kan man se på
yousee.dk: https://yousee.dk/tv.aspx
Der var 29 beboere til stede fra 27 lejemål = 54 stemmer.
Det blev vedtaget at acceptere det indhentede tilbud fra YouSee med husleje stigning på 19,20 kr. pr.
Måned (dvs. Uden tilskud og binding) med følgende stemmefordeling:
For: 44
Imod: 6
Ikke stemt: 4

