
 
 
 
 
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 
i Grundejerforeningen Hjortehaven 
tirsdag den 18. august 2009. 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Jens Fønss blev valgt til dirigent 
 
Pkt. 2 Formanden orienterer 
 Som også meddelt i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er vort anlægs 
sendeforstærkere for svage til at kunne håndtere de nye digitale signaler der starter 1/11 i år og da must carry kanalerne 
(DR1 etc) sender digitalt fra denne dato skal vi have opgraderet vores sendeforstærkere til 852 Mhz, med hensyn til 
forslag 1. er det alene et spørgsmål om finansieringsformen, der er til afstemning. 
Efter en god debat sattes forslaget til afstemning. 
 
 
Pkt. 3 Forslag 1.1 – som anbefalet af bestyrelsen – blev vedtaget med 53 ja ud af 56 stemmeberettigede plus 
12 fuldmagter. 
 
Det betyder så at hver enkelt husstand inden 1/11-2009 vil blive opkrævet 2.300 kr. 
 
Forslag 1.2 bortfaldt herefter. 
 
Pkt.  4 Forslag 2 om ændring af vores kanaludbud fra det vi kender i dag til at YouSee fremover bliver 
leverandør af kanalvalg. 
 
En repræsentant fra YouSee havde herefter et indlæg på 45 min hvor programpakkerne og andre muligheder blev 
grunddigt belyst og efter en god debat 
Blev forslaget vedtaget med 62 ja-stemmer. 
 

VIGTIGT. Uanset hvilket fjernsyn man har vil man fortsat kunne se fjernsyn også efter d. 1/11-2009 fordi 
YouSee også sender alle signalerne (minus HD) ud analogt 
 
Når YouSee er klar til at overtaget driften vil alle husstande blive orienteret om deres muligheder og om de forskellige 
pakker. 
Det betyder så at hver husstand også inden 1/11-2009 vil blive opkrævet deres del af omkostningerne ved at føre 
YouSee.s kabel frem til antennehuset mm.  
Prisen pr. husstand – forudsat at Dådyrlunden og Hjortevænget – bekræfter deres 
Forhåndstilkendegivelse – ( totalt 183 parceller ) bliver så 410 kr. 
 
Pkt. 5 Afstemning om forslag 3 og 4  
 Evt. en samlet antenneforening og evt. overdragelse af vores kabelnet og forstærkere til den eventuelle 
nye antenneforening. 
Bestyrelsen ønskede bemyndigelse til arbejde videre med sagerne – der er ikke besluttet noget og set i lyset af at 
YouSee er blevet valgt er det måske ikke aktuelt mere, men bestyrelsen ville gerne have en tilkendegivelse om 
generalforsamlingen Ville give bestyrelsen dette mandat. Der var fuld opbakning til forslagene og de blev vedtaget. 
 
Herefter kunne dirigenten afslutte den ekstraordinære generalforsamling i god ro og orden. 
 
Dirigent Jens Fønss 
 
 
NB. Yderligere oplysninger om digitalisering og YouSee kan hentes på nettet: 
www.yousee.dk    www.digi-tv.dk flere links på foreningens hjemmeside 
www.hortehaven.dk login hjort/husk mig    


