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Stemmeinstruktion for kanalvalget 2007.
Generalforsamlingen har besluttet at der skal afholdes kanalvalg. De
nedenstående instruktioner for afstemningen findes desuden på bagsiden af
hver stemmeseddel.
Udsendelse af stemmesedlen
Stemmesedlerne er i øjeblikket ved at blive trykt og runddelt til alle
husstande i antenneforeningen – dette forventes at være afsluttet i løbet uge
16.
Udfyldelse af stemmesedlen
Generelt for betalingskanaler
Marker de ønskede programmer med et kryds indenfor nuværende og andre
betalingskanaler.
Efter kanalvalget vil betalingsprogrammerne blive prioriteret efter antal
stemmer.
Der er ingen begrænsning på antallet af krydser.
Generelt for gratiskanaler
Her er der mulighed for at angive i hvilket omfang man fortsat ønsker de
eksisterende kanaler og/eller ønsker nye programmer.
Hvis en af de nuværende gratiskanaler får flere ”Nej” stemmer end ”Ja”
stemmer, vil den blive fjernet.
DR1, DR2 og TV2 er Must Carry kanaler – dvs. de skal forefindes på
anlægget. Der kan derfor ikke afgives stemmer på disse programmer.
Andre programmer
Her kan tilføjes eventuelle programønsker (såvel betalings- som
gratiskanaler) som ikke allerede står på stemmesedlen.
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Tilkendegivelse af ønsket om pakkeopdeling
Det har været diskuteret om der skal etableres pakkeopdeling i lille/stor
pakke på anlægget – vi vil derfor gerne bede om en tilkendegivelse af dette
behov.
En lille pakke må ifølge lovgivningen på området kun indeholde Must Carry
og gratis programmer.
Returnering af stemmesedlen
Stemmesedlen returneres til en af følgende adresser senest onsdag den 9/507:
• Aktivitetshusets kontor
• Bakkegårds Alle 6
• Bækgården lejlighed 9
• Dalstrøget 8
• Dalstrøget 30 B
• Ejendomskontoret Parkvej
• Havremarken 16
• Hvedemarken 17
• Mølleparken 4
• Mølleskrænten 28
• Møllevang 44
• Møllevej 13 P1
• Neergaardparken 15
• Stenhøjparken 41
• Stenhøjparken 87
• Ærtebjerghusene 16
Offentliggørelse af resultatet
Resultatet af kanalvalget vil blive offentliggjort på infokanalen (S15) samt
hjemmesiden (www.AntenneforeningenBorup.dk) – dette forventes at ske
omkring den 1/6-07.
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