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Dagsorden: 

1. FDA/Kommunen...Jurist/Advokat? 

2. Udarbejde plan for videreførelse af GF-beslutningerne. (Fusion/TDC) Herunder kontingentrestanter. 

3. Evt.  

Ad. Punkt 1: 

Svar fra Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) viser, at fusionen mellem Antenneforeningen og 

grundejerforeningen er gennemført efter vedtægterne i begge foreninger og dermed lovlige og en realitet. 

De enkelte medlemmer er, jævnfør domspraksis på området, derimod ikke forpligtet til at aftage signaler 

fra antenneanlægget, men forpligtet at bidrage til anlæggets drift og vedligehold. 

Der er med svaret usikkerhed om omfanget af den forpligtelse, de enkelte medlemmer kan pålægges til 

ombygning, drift og vedligehold. 

Svar fra kommunen kan formentlig først forventes om 6 – 8 uger. 

Ad. Punkt 2: 

b. Der er enighed om at en ny handleplan er nødvendig: 

1. Ny forespørgsel til DFA til afklaring af udestående spørgsmål. 

2. Ny forhandling med TDC ud fra forudsætningen at de enkelte medlemmer kan pålægges at betale 

for drift og vedligehold men ikke modtagelse af signal, dvs. bidraget til grundpakken skal opsplittes 

så man kan se hvad der er signalmodtagelse, drift, vedligehold og administration. 

3. Når vi kender de økonomiske betingelser for de enkelte husstande, da runddele et brev til hver 

husstand om tilslutning til modtagelse af signal. 

4. Afklaring med TDC om det økonomiske grundlag holder på baggrund af de der ønsker tilslutning til 

Kabel-tv. 

5. Hvis det økonomiske grundlag for vedtagelsen på antenneforeningens generalforsamlinger ændres, 

da indkaldelse til en ny generalforsamling. 

Morten Ahrenkiel udfærdiger ny forespørgsel til FDA. 

b.     Et medlem har meddelt bestyrelsen, at han ikke vil betale antennebidrag for 2007, da han ikke mener 

grundejerforeningen har mandat hertil. 



Bent Jessen udfærdiger udkast til svarskrivelse. 

Ad. Punkt 3: 

Et medlem har forespurgt bestyrelsen om hvad der sker med Kabel-tv. 

Bent Jessen udfærdiger udkast til svarskrivelse. 

Bent Jessen udfærdiger udkast til indlæg om antenneforhold til nyhedsbrevet. 

Bent Jessen 

Referent 


