Ruds Vedby Antenneforening
Beretning for året 2015 (tt Lo 20L4
-åOtr 2015)
KONSTITU ERING bestyrelse :

Efter generalforsamlingen 2014 mødtes den nyvalgte
bestyrerse for konstituerende møde. Ingen
var interesseret iat påtage sig formandsposteå.
- M;åe[ endte rr"å,;i;.;;iog'!ig'opgå;un.
som web-master os peter som kassere-r. cåå,g
os

i

;3#:Til '*.,1i,1131;*Tå,:'rt*'"i.genvarst
-

Med enkelte irriterende undtagelser har
w-signal fungeret tilfredsstillende i det forløbne år.
Yousee leverer signal, og Dansk råuet TV udbedr."r
rkuJur, som måtte opstå.

-

-

MEDLEMSTAL:

Medlemstallet

er pr. d.d. 340

GRUNDPAKKER.

-

fordelt på 169 FULDPAKKE& Loz MELLEMpAKKER og
.u. is.

- Medremstailet er i året fardei ,"å

69

PRISER:
Det er desværre igen iår nødvendigt at justere priserne
iopadgående retning. prisstigning skyldes
primært prisstisninger hos samarbejdspaftnere
og (ikke

,i;drtffi;;;;.g'[it'copy-o.n.

På indtægtssiden

er udlejning af mast faldet lidt

- if.

orientering under punktet: Regnskab.

NYE PRISER:

Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:
NYTILSLUTNING:
Genåbning'
Pakkeskift:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.550,00 _ pr. måne d:2t2,50
4.600,00 _ pr. måned: 3g3,33
5.900,00 _ pr. måne d: 4g1,67
1.800,00
650,00
500,00

Som udgangspunkt opkræves kontingentet 6n gang
årligt. Men det er muligt at splitte betalingen
opi2eller4rater.

opkrævninger udsendes primo december til betaling 31-12-2015.
- Kvartalsregninger udsendes til
betaling 311L2,3L13,3016 og 30/9. Halvår: ltltz-og-soio.
rittæg pr. opkrævning: kr. 50,00.
FREMTID:
Foreningens mast, som jo nu kun bruge-s.til udlejning,
er-beliggende på en grund, der tilhører
vedbvgård. Den sældende kontrakt kan af besse på,t"i'uediåi";;;;ii"J",. - opsises i 201s.
Vi har p't' ingen interesse i at opsige kontrakten eller tage
skridt til genforhandling.

som bekendt er Vedbygård sat til salg. så længe,
ejendommen ikke er solgt, må vi antage, at
kontrakten løber uændiet videre. uån nårlrrvis-åei
lior*u,. ny'værste
ejer på ejendommen, kan det
ikke udelukkes, at vi får henvendelse vedr. lejemålet.
fald kan lejekontrakten
- og i
opsiges.
Fra februar 2016 leverer Yousee alene
digitalt signal. - Dette betyder, at man, hvis man stadig
-man
har
gamle w-apparater, må købe speciel
bJks, så
kan modtage digitalt signal. Eller udskifte
W-apparatet.

-

vi har besøg af Karsten

Dueholm fra Yousee, som vil orientere seneste
ny[ fra yousee og om de
udfordringer, som vi, som lille antenneforening,
står overfår i fremtiden.
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