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Formand

Kjeld Klein

Mullerupvænget 37

tlf.6615 4221

e-mail: knk@kmd.dk
Næstformand

Hans Jørgen Tækker

Kallerupvej 16

Kasserer

Jørn Hvolbæk

Ølstedgårdvej 9

Sekretær

Aase Frandsen

Ølstedgårdvej 11
e-mail: aasefrandsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jan Huulvej

Kallerupvej 20

ORIENTERING OM ANTENNELAUGET.
Antennelauget har p.t. 631 medlemmer. Medlemmerne bedes kontrollere, at navnet på etiketten
er korrekt. Hvis navnet ikke er korrekt – kontakt venligst Aase Frandsen på tlf. 6593 2792 eller email: aasefrandsen@hotmail.com
GENERALFORSAMLING.
Se vedlagte referat.
KONTINGENT FOR 2012.
Grundpakken kr. 1.400

Mellempakken kr. 3.100

Fuldpakken kr. 4.250

Kontingentet forfalder til betaling 1. april 2012 og skal være betalt senest den 10. april 2012.
Medlemmerne opfordres til at tilmelde betalingen af kontingentet til Betalingsservice.
De oplysninger - der skal bruges – er:
BS.nr. 04349490
Deb. Gr. Nr. 00001
Kundenummer. (xxx) medlemsnummer.

PAKKESKIFT:
Ønske om pakkeskift skal indgives skriftligt med angivelse af navn, adresse, eventuelt
telefonnummer og underskrift. Ændringsønsker skal være antennelauget i hænde senest en
måned før et kvartalsskifte. Det vil sige til 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december med
virkning fra henholdsvis 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. januar. Ved pakkeskift i årets løb ændres
kontingentet og de øvrige ydelser forholdsvis. Pakkeskift til en større pakke er gratis. Pakkeskift til
en mindre pakke koster p.t. kr. 295, 00 og skal betales ved bestillingen. Ændringen kan kun ske,
såfremt betalingen er foretaget. Beløbet kan indbetales på: reg. nr. 6810, kontonummer 1314778
med oplysning om adresse eller medlemsnummer.
På generalforsamlingen blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt der skal betales gebyr for ændring til
mindre pakke på grund af, at den ønskede kanal (eks. TV2-film) er udgået af fuldpakken.
Da YouSee tidligt i forløbet orienterer om de TV-kanaler, der udgår, har YouSee efterfølgende
oplyst, at der altid - også i disse tilfælde - skal betales gebyr for pakkeskift til en mindre pakke.
LAUGETS HJEMMESIDE:
Alle relevante oplysninger bliver lagt ind på hjemmesiden: Adressen er: www.hgval.dk.
VED FEJL PÅ ANLÆGGET:
Medlemmerne bedes kontakte YouSee direkte på:

TLF. 8080 4050

Såfremt der er problemer, som ikke kan løses på ovenstående nummer, kan man - i nødstilfælde –
kontakte næstformand Hans Jørgen Tækker på 6612 0078.
Hvis fejlen konstateres hos medlemmet, så er tilkaldet af tekniker for medlemmets egen regning.
Det vil derfor være en god ide, at man spørger naboerne, om de har samme problem, inden man
kontakter YouSee.
Odense, den 16. marts 2012.
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

