
Bredal Antennelaug 

 

BredalAntennelaug.dk Side 1 af 2 

 
 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 
afholdt den 

16. december 2013 kl. 19.00 
 
Sted:   Engumhus 

 

Dagsorden for den ekstraordinær generalforsamlingen var som følger: 

1. Valg af dirigent. 

2. Information fra bestyrelsen vedrørende nuværende og fremtidig TV-kanal leverandør. 

3. Informationsmøde vedrørende TV-pakkerne fra YouSee, ved Ole Agergaard Olsen 

(YouSee). 

4. Afstemning om bestyrelsens forslag til YouSee som foreningens nye TV-kanal 

leverandør. 

5. Informationsmøde - fortsat, hvad kan YouSee tilbyde udover TV-kanaler - Internet, Web-

TV, YouSee bio og Onfone mobiltelefoni, ved Ole Agergaard Olsen (YouSee). 

6. Evt. 

Referat. 

Ad 1. 
Valg af dirigent. 
Henrik Udby blev valgt 
 
Ad 2. 
Formanden informere om baggrunden for indkaldelsen. Bestyrelsen har undersøgt 
hvad der er af muligheder efter opsigelsen fra Boxer tv.  
Vi har fået et super godt tilbud fra YouSee.  
YouSee har tilbud at udbygge anlægget fra 500.000,- uden at det koster os en kr. Det 
eneste vi binder os til er at YouSee er vores leverandør de næste 5 år.  
Formanden understreger at det er en rigtig god aftale og at en enig bestyrelse ikke ser 
andre muligheder hvis Antenne foreningen skal overleve. 
 
Ad 3. 
Ole Agergaard Olsen fra YouSee fremlægger Deres tilbud. 

 Danmarks største udvalg af HD kanaler 

 Danmarks bedste grundpakke 

 Ingen kort og ingen boks 

 Der er 3 pakker at vælge imellem, grundpakken med 25 kanaler, 
mellempakken med 34 kanaler og fuldpakken med 59 kanaler 

 
Ad 4. 
YouSee tilbud bliver enstemmigt vedtaget. 
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Ad 5. 
Ole Agergaard Olesen fortsætter sit oplæg om øvrige tilbud/ tilkøb fra YouSee. 
 

 Vælg selv kanaler 

 Ekstra kanaler 

 Web tv/ film 

 Youmusic (20 mill. Musik numre) 

 Start forfra 

 Pause 

 Bredbånd fra 2–100 Mb 
 
ALT udover de 3 grundpakker afregnes direkte med YouSee, det har altså ikke noget 
med antenneforeningen at gøre. 
 
Ad 6. 
Intet under eventuelt.  

 

 


