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Kontortid:  Mandag – fredag kl. 9.00 -12.30, torsdag tillige  kl. 15.00 -17.00 

 

«Lejer_Navn»   «Lejer_Samlevernavn» 

«Lejer_Adresse» 

«Lejer_Postby» 

 

14. november 2011 

 

Indkaldelse til Indkaldelse til Indkaldelse til Indkaldelse til ekstraekstraekstraekstraordinært ordinært ordinært ordinært afdelingsafdelingsafdelingsafdelingsmøde i møde i møde i møde i Midgården I & IIMidgården I & IIMidgården I & IIMidgården I & II    
 

tirsdagtirsdagtirsdagtirsdag, den , den , den , den 29292929. . . . novemnovemnovemnovemberberberber    2012012012011111, kl. 1, kl. 1, kl. 1, kl. 16666....00000000    
    

i Valhalla, Midgårdsvej 36 i Valhalla, Midgårdsvej 36 i Valhalla, Midgårdsvej 36 i Valhalla, Midgårdsvej 36     
    

 

 

Der indkaldes hermed med 2 ugers varsel til ekstraordinært afdelingsmøde med følgende: 
 

Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden: 
 

1.1.1.1.    Valg af dirigent. Valg af dirigent. Valg af dirigent. Valg af dirigent.     

2.2.2.2.    Valg af referent. Valg af referent. Valg af referent. Valg af referent.     

3. 3. 3. 3. Nyt antenneanlæg ejet af YouSee.Nyt antenneanlæg ejet af YouSee.Nyt antenneanlæg ejet af YouSee.Nyt antenneanlæg ejet af YouSee.    

a.a.a.a. GeGeGeGennemgang af nnemgang af nnemgang af nnemgang af antenneantenneantenneantenneprojekt projekt projekt projekt og signalforsyningog signalforsyningog signalforsyningog signalforsyning, , , , v/v/v/v/Christian LimkildeChristian LimkildeChristian LimkildeChristian Limkilde,,,,    YouSeeYouSeeYouSeeYouSee....    

b.b.b.b. GennemgangGennemgangGennemgangGennemgang    økonomi og finansiering, økonomi og finansiering, økonomi og finansiering, økonomi og finansiering, v/v/v/v/Ebbe Frank, Bo42Ebbe Frank, Bo42Ebbe Frank, Bo42Ebbe Frank, Bo42....    

c.c.c.c. GoGoGoGodkendelse af antenneprojekt, herunder ophør af fælles antenneforsyning.dkendelse af antenneprojekt, herunder ophør af fælles antenneforsyning.dkendelse af antenneprojekt, herunder ophør af fælles antenneforsyning.dkendelse af antenneprojekt, herunder ophør af fælles antenneforsyning.    

    

    

Ved afholdelse af afdelingsmødet er afdelingen vært for et mindre traktement, hvorfor 

tilmelding imødeses senest den 23. november 2011. Tilmelding kan ske på nedenstående 

talon. 

 

Med venlig hilsen 

Bo42Bo42Bo42Bo42    

 

Elizabeth Hultmann Sloth  

Afdelingsformand  

 

 
 

 

Afdeling «Afdeling_nr» - «Lejemål_nr» - «Lejer_Nr»  
 

Undertegnede lejer tilmelder hermed   _____  personer til afdelingsmøde den 29. november 2011  
 

Navn:  «Lejer_Navn»  «Lejer_Samlevernavn»   Adresse: «Lejer_Adresse»        
    

Afleveres til afdelingsformand Elizabeth Hultmann Sloth, Midgårdsvej 26 senest den Afleveres til afdelingsformand Elizabeth Hultmann Sloth, Midgårdsvej 26 senest den Afleveres til afdelingsformand Elizabeth Hultmann Sloth, Midgårdsvej 26 senest den Afleveres til afdelingsformand Elizabeth Hultmann Sloth, Midgårdsvej 26 senest den 23232323. . . . novembernovembernovembernovember    2011201120112011    
 



 
    

Midgården I & IIMidgården I & IIMidgården I & IIMidgården I & II    
    

AfdelingsAfdelingsAfdelingsAfdelingsmøde den møde den møde den møde den 22229999. . . . november 2011november 2011november 2011november 2011    
 

    

    

Forslag til behandling:Forslag til behandling:Forslag til behandling:Forslag til behandling:    
 

 

3. 3. 3. 3. Nyt antenneanlægNyt antenneanlægNyt antenneanlægNyt antenneanlæg    ejet af YouSeeejet af YouSeeejet af YouSeeejet af YouSee....    
 

Konkret beslutningsforslag:Konkret beslutningsforslag:Konkret beslutningsforslag:Konkret beslutningsforslag:    

Afdelingsbestyrelsen indstiller til at beboerne godkender følgende: 
 

Nyt antenneanlæg ejet af YouSee.Nyt antenneanlæg ejet af YouSee.Nyt antenneanlæg ejet af YouSee.Nyt antenneanlæg ejet af YouSee.    

a. Anlægsbudget: kr. 285.000. Tilbud af 20. september 2011 fra YouSee. 

b. Beboerbetaling: kr. 0. 

c. Tilskud fra Bo42: kr. 200.000. Træk på afdelingernes henlæggelser: kr. 85.000. 

d. Individuel TV-signalforsyning via YouSee med direkte kundeforhold. 

e. Individuel signalforsyning medfører 100 % valgfrihed for den enkelte lejer. 

f. Betaling, tilmelding/opsigelse, spørgsmål m.v. skal ske direkte til YouSee. 

g. Priser p.t.: Grundpakke: kr. 199, Mellempakke: kr. 309 og Fuldpakke: kr. 409. 
 

BaggrundBaggrundBaggrundBaggrund    for forslagetfor forslagetfor forslagetfor forslaget::::    
 

Antenneanlægget i Midgården I & II er fra ejendommens opførelse omkring 1970, altså næsten 40 

år gammelt. Antenneanlægget er udover at være forældet også rent teknologisk helt udslidt. 
 

Antenneanlægget omfatter ikke boliger beliggende på Willumsvej 2-12, som har signalforsyning 

via Ågården. 
 

Antenneanlægget er udført som ”perler-på-en-snor”, hvorfor der ikke i den nuværende form kan 

gives den enkelte beboer valgfrihed. Nyt anlæg etableres med stikledninger, altså ét kabel ud til 

hver enkelt bolig med et stik pr. bolig. 
 

Ovenstående tilbud fra YouSee er gældende til og med 20. december 2011. Levering af 

signalforsyning ca. 4 måneder fra ordredato. 
 

Såfremt der etableres nyt antenneanlæg afvikles nuværende anlæg via afdelingernes drift, saldo pr. 

31. december 2010: ca. kr. 1.000.  
 

 

Med venlig hilsen 
 

Afdelingsbestyrelsen 


