Ruds Vedby Antenneforening.
Ekstraordinær generalforsamling 09.11.2005 kl. 19.00 i Sognegården.
Der mødte 132 medlemmer, flere med ledsagere, således at tallet af de fremmødte lå i nærheden af
de 200.
Formanden, Thyge Frandsen, bød velkommen og indledte med at henvise til referat af generalforsamlingen 3. febr. 2005, hvor et overvejende flertal gik ind for en opgradering af anlægget, efter
at Dansk Kabel TV havde fremlagt projektet og den nye leasingaftale var blevet forelagt.
Bestyrelsen mente ikke, at de fremmødte alene var repræsentative for alle medlemmer, så der blev
foreslået en urafstemning. Dette blev vedtaget af forsamlingen.
Resultatet af denne urafstemning var at 154 medlemmer stemte for en opgradering og 47 stemte nej.
Dette blev offentliggjort i Ugebladet Vestsjælland.
Derefter gennemgik Thyge et forslag til pakkeløsning med to pakker – pakke 1 med 12 programmer
til 1.870,00 kr./år og pakke 2 med de nuværende programmer + en prøvekanal til 2.870,00 kr./år.
Desuden er der mulighed for at koble 8 andre betalingskanaler på den store pakke, men denne vil i
så fald blive tilsvarende dyrere.
Dette vil man vende tilbage til på den kommende generalforsamling og skal eventuelle forslag hertil
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Thyge gjorde det helt klart, at dem der ikke ønskede den store pakke (de nuværende programmer),
skal framelde sig inden 1. december 2005, da det tager lidt tid at foretage disse foranstaltninger.
Da vores anlæg nu er blevet mere attraktivt at være medlem af, er det vedtaget, at tilslutningsprisen
bliver forhøjet fra 1995,00 kr. til 3995 kr. og at internetbrugere skal betale 180 kr./år i ”vejafgift” til
anlægget.
Der opstod en hel del mere eller mindre relevante spørgsmål fra forsamlingen, som Thyge besvarede.
Derefter gennemgik Carsten Dueholm fra Dansk Kabel TV deres højhastigheds-internet og deres
FlatRate priser sammenlignet med TDC,s, hvor DKTV var betydelig billigere.
Han gennemgik også ”Fremtidens telefoni” med IP-telefon over kabelnettet, hvor der kan spares
mange penge, afhængig af, hvor meget man bruger sin telefon.
Carsten sagde, at medlemmerne vil få tilsendt en tilmeldingsfolder, og hvor man kan spare
oprettelsesafgiften, hvis man tilmelder sig inden 30 dage fra modtagelsen af folderen.
Med henvisning til flere spørgsmål fra salen, gjorde Carsten det helt klart, at Internet- og IPtelenonianlægget, som er tilknyttet vores antenneanlæg, er deres ejendom og det er dem, der har
ansvaret af disse installationer. Der er således kun en, man skal henvende sig til, hvis der mod forventning skulle opstå problemer.
Han tilbød også, at Dansk Kabel TV ville betale de før omtalte 180 kr. som vejafgift det første år.
Aftenen sluttede med, at Michael Juul fra Canal Digital omtalte deres VISIONDIGITAL programpakker, hvor medlemmerne af antenneforeningen kan få 7 reklamefrie kanaler for 219 kr./mdl. via
en VISIONDIGITAL box. Funktionen er den samme som parabolløsningen, bortset fra, at her er
parabolen erstattet af den nævnte box.
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