
Ekstraordinært bestyrelsesmøde hos Peter Møller Nielsen, tirsdag den 13. september kl. 

19.30. 

Til stede: Carsten (nr. 62), Erik (nr. 21), Mogens (nr. 7), Peter (nr. 24) og Torben (nr. 3). 

Referat 

1. Lov om frit valg af tv-leverandør 

Den 1. juli trådte en ny lov i kraft, som giver TV-brugere i antenneforeninger, m.v., 

mulighed for at fravælge den signaludbyder, som foreningen har aftale med. Den 

29. juni fremsendte YouSee et nyt tilbud om aftale. If. den nye aftale har foreningen 

en bindingsperiode til YouSee på to år fra aftalens underskrivelse. Aftalen rummer 

bl.a. tilbud om TV-boks, mobiltelefoni og internet. 

Bestyrelsen tilslutter sig enstemmigt, at aftalen underskrives. Medlemmerne 

får tilbud om at leje en TV-boks til reduceret pris på 30 kr. per måned. Tilbuddet 

lægges ud på hjemmesiden, og Torben sender en mail til medlemmerne herom. 

 

2. Ændring af foreningens vedtægter? 

Den nye lov giver det enkelte medlem ret til at melde sig ud med en måneds varsel, 

mens vore vedtægter foreskriver i § 19, at et medlem kun kan melde sig ud én gang 

om året, nl. pr. 1. januar, og dét med tre måneders varsel. 

Bestyrelsen vil foreslå en vedtægtsændring på næste ordinære generalfor-

samling. En vedtægtsændring kunne bestå af: Det er muligt at melde sig ud med én 

måneds varsel, men medlemmet kan kun få penge retur for de kvartaler, hvor You-

See ikke kræver betaling. Da VerdensTV kun betales en gang om året, kan der ikke 

kræves tilbagebetaling for resterende måneder. For at lette administrationen vil be-

styrelsen foreslå generalforsamlingen, at man så vidt muligt melder sig ud pr. 1. ja-

nuar. 

Carsten udarbejder forslag til vedtægtsændringen. 

 

3. Tilbud fra Flügger 

Flügger har tilbudt en foreningsaftale. Da den ikke er særlig attraktiv, vil bestyrelsen 

ikke tage imod tilbuddet. 

 

4. Selecta DNA 

Hvis mindst 25 % af foreningens medlemmer køber Selecta DNA, tilbyder Selecta 

DNA 25 % rabat på prisen. Mogens lægger tilbuddet ud på hjemmesiden, og Tor-

ben orienterer om det pr. mail. 

 

5. Næste gang 

31. okt. hos Erik. 

 

Ref. Carsten Vang 


