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Antenneforeningen Borup
Hele 49% af Antennefor-
eningen Borups medlemmer 
afgav over sommeren deres 
stemme ved kanalvalget. Det 
er et rigtigt flot resultat! Ved 
sidste kanalvalg stemte kun 
30% af medlemmerne, så 
man må sige at muligheden 
for at afstemme om kana-
lerne elektronisk via Internet-
tet har været en stor succes. 
Bestyrelsen har da også lagt 
et stort arbejde i at få etab-
leret og afholdt kanalvalget, 
så vi er meget glade for den 
store opbakning og det flotte 
resultat. 

Afstemningsresultatet bragte 
dog ikke nogen større overra-
skelser, idet det var de kanaler 
vi allerede har i vores tv pak-
ker, som fik de fleste stem-
mer. Afstemningsresultatet er 
offentliggjort på foreningens 
hjemmeside www.antenne-
foreningenborup.dk, men kan 
også rekvireres på papir ved 
henvendelse til bestyrelsen. 
Bestyrelsen arbejder nu videre 
med justering af tv pakkerne i 
henhold til afstemningen og 
vi informerer nærmere om 
hvilke ændringer der foreta-
ges og hvornår de foretages, 
når forhandlinger med vores 
leverandør er faldet på plads. 

TV2 bliver 
betalingskanal i 2012
Som tidligere informeret i for-
bindelse med kanalvalget, så 
har folketinget besluttet at TV2 
i fremtiden ikke skal modtage 
licenspenge og at vi nu alle 
skal til at betale for at se TV2 

lige som enhver anden beta-
lingskanal, f.eks. TV3, 4’eren, 
5’eren eller 6’eren. Prisen for 
TV2 er dog endnu ikke fast-
lagt af vores leverandør, men 
vi hører fra forskellige kil-
der rygter om en pris mellem 
220 kr. og 360 kr. om året 
pr. husstand. Ved det netop 
overståede kanalvalg var der 
stor tilslutning til TV2, hvilket 
betyder at vi på den næste 
ordinære generalforsam-
ling i marts/april måned skal 
beslutte hvordan denne nye 
omkostning skal finansieres i 
vores forening. Det kan som 
sædvanlig enten ske ved at 
fjerne nogle andre TV kanaler 
eller hæve kontingentet endnu 
en gang. Det vil blive general-
forsamlingens beslutning til 
den tid. Uomtvisteligt er det 
dog at politikernes beslutning 
får en negativ konsekvens for 
foreningens medlemmer!

Ekstraordinær generalforsam-
ling til justering af vedtægter
I denne uge indkaldes her i avi-
sen til en ekstraordinær gene-
ralforsamling til 1. behandling 
af justering af vedtægterne. På 
vores sidste ordinære gene-
ralforsamling blev bestyrelsen 
opfordret til at finde en bedre 
løsning på registreringen af 
boligtagere i boligselskaber/
boligforeninger i forbindelse 
med uddelegering af stem-
meretten ved generalforsam-
linger i vores forening. De 
sidste mange gange har der 
været problemer med denne 
registrering og det har givet 
både bestyrelsen og boligta-

gere frustrationer og skabt en 
dårlig stemning inden gene-
ralforsamlingen kunne gå i 
gang. Det ønsker bestyrelsen 
nu at gøre en ende på, og vi 
fremlægger derfor ændrings-
forslag til vedtægterne §3. 
stk.9 sådan at en repræsentant 
for boligselskaberne/boligfor-
eningerne selv skal forestå 
registreringen på generalfor-
samlingen og medbringe på 
generalforsamlingen en ajour-
ført liste over boligtagere i 
foreningen. Bestyrelsen vil 
herefter udlevere stemmesed-
ler i henhold til registreringen. 
Dermed bliver det boligsel-
skabet/boligforeningens eget 
ansvar at sikre at uddelegerin-
gen af stemmeretten kan finde 
sted på generalforsamlingen. 
Såfremt en repræsentant for 
boligselskabet/foreningen 
ikke møder op vil selskabet/
foreningen selvfølgelig stadig 
have en stemme ved afstem-
ninger. 
Når nu der skal justeres på 
vedtægterne så fremlægger 
bestyrelsen også flere andre 
ændringsforslag til paragraffer 
i forbindelse med et ønske om 
ændring af begrebet ”takst-
blad” til ”prisblad” i vedtæg-
terne.

Vel mødt på den ekstraor-
dinære generalforsamling og 
tak til medlemmerne for del-
tagelsen i kanalvalget!

Bestyrelsen for 
Antenneforeningen Borup


