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Referat GF Dankærs ekstraordinære generalforsamling på
Stengårdsskolen torsdag d. 28. oktober 2010

Dagsordenen havde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Velkomst og orientering om mødet.
3. Jack-Tronics tilbud på modernisering af fællesantenneanlæg og resultatet af undersøgelse vedr. modtagelse af TV-signaler.
4. Andre TV-muligheder, hvis vi fravælger nuværende fællesantenneanlæg.
5. Afstemning om løsning.
6. Tilskud til beboere i forbindelse med ny antenneløsning.

Ad. 1 Stiig Christensen valgtes til ordstyrer.
Ad. 2 Stiig Christensen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav derefter ordet til formanden, Stig Skotner, der redegjorde for mødets
forløb og hvilke punkter, der skulle træffes beslutning om.
Ad. 3 Jan Thomsen oplyste, at Jack-Tronic havde givet et tilbud på opdatering af antenneanlægget på 60.000 kr. for Dankærs andel. Anlægget ville da blive moderniseret
frem til og med de små fordelerbokse på vejene, men der gives ingen garanti for
kablerne i fortovene fra fordelerboksene og frem til de enkelte boliger. Jack-Tronic
havde nævnt at afstanden fra fordelerboksene og til den enkelte bolig ikke måtte
overstige ca. 100 meter grundet de større krav til kablerne, når de skulle transmitteres de nye højfrekvente digitale signaler.
På baggrund af denne usikkerhed, har bestyrelsen gennemført en spørgeundersøgelse vedrørende kvaliteten af de modtagne TV-signaler i de enkelte boliger. Her
kunne 1/3 se godt TV, 1/3 oplevede sne eller manglede enkelte kanaler og 1/3 havde yderst ringe signal og manglede flere kanaler. Senere blev undersøgelsen fulgt
op af en teknisk undersøgelse af transmissionstabet i kablerne til 5 husstande, der
geografisk var spredt i foreningen.
Undersøgelsen viste, at mindst 2 ud af de 5 undersøgte kabler burde udskiftes samt
at kablerne var yderst lange; helt op til 150 meter. Med opgravning af fortove m.v.
kunne prisen på en udskiftning let beløbe sig til 20.000 – 30.000 kr. En udgift der afholdes af beboerne solidarisk uanset hvor skaden på kablet konstateres.
Ad. 4 Jan Thomsen og Stig Skotner redegjorde for en del af de mange muligheder, der
alternativt findes for modtagelse af TV.
•

Til modtagelse af DR m.fl. gratiskanaler er en lille inden- eller udendørs digitalantenne tilstrækkelig.
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•

Kombineres denne antenne med BOXER systemet, kan man modtage diverse betalingskanaler. F. eks. koster 16 kanaler 1834 kr./år.

•

Opsætter man parabolantenne (nær jorden for at være lovlig) er der mulighed
for at modtage op til 200 forskellige betalingskanaler.

•

Endelig nævntes TDC Home Trio Basic, hvor TV modtages via telefonnettet,
som en mulighed. Her skal der anskaffes en speciel boks fra TDC som filtrerer TV-signalerne fra den øvrige trafik på telefonnettet. Bortset fra fremføringsmåden af signalerne ligner TDC’s system BOXER og parabolmodtagning. Man betaler for en pakke med et antal kanaler og får gratis kanalerne
oveni.

Ad. 5 Herefter gik man over til afstemning. Ingen af de fremmødte 21 forlangte skriftlig afstemning. Man stemte om en udtræden af antennefællesskabet med GF Gjellesten
og dermed et afslag på Jack-Tronic’s tilbud.
22 stemte for udtræden af antennefællesskabet. Heri indgik 3 fuldmagter. I alt har 22
grundejere ud af 38 stemt for en udtræden, 2 undlod at stemme og en fuldmagtsgiver ønskede at forblive i antennefællesskabet.
Til vedtagelse af forslaget kræves at mindst halvdelen af foreningens medlemmer
har afgivet stemme og at to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Forslaget om udtræden af antennefællesskabet blev således vedtaget og derfor er det nu den enkelte husstand, der er ansvarlig for egen TV løsning.
Kontingentet bliver reduceret med kr. 1400 for hver husstand fra 2011
Det blev besluttet at en udtræden af det nuværende antennefællesskab planlægges
til at ske fra årsskiftet 2010/11. Fra denne dato afbrydes de gamle TV signaler.
Således har beboerne frem til 31/12-2010 til at finde den TV løsning de ønsker
at tilslutte sig som privat husstand. Du kan se nogle af fremtidens TV løsninger
på www.dankaer.dk
Ad. 6 På bestyrelsens vegne foreslog Stig Skotner, at der blev givet et beløb på 800 –
1000 kr. til hver husstand til oprettelse af en alternativ TV-løsning. Forslaget blev ikke imødekommet, da flere mente, at dette beløb burde gemmes til eventuelle øgede
omkostninger til vedligeholdelse af vejene.
Sluttelig takkede Stig Skotner for det store fremmøde og for de gode indlæg, spørgsmål og svar, der var fremført.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.40

Peder Pilgaard/referent
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