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INFORMATION

GENERALFORSAMLINGEN
Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 26. november 2015 på Kulsbjerg Skole, Nyråd
afdeling. Der var mødt 32 stemmeberettigede medlemmer, mange med ledsager. Ove Møller Nielsen, Nyråd
Skovstræde 20G blev valgt som dirigent.
I tidsrummet kl. 18.00 – 19.00 forud for selve generalforsamlingen benyttede enkelte medlemmer sig af
muligheden for at møde bestyrelsen, Torben Wulff fra Dansk Kabel TV og Per Eksten fra youSee. Efter
selve generalforsamlingen orienterede Per Eksten om, at youSee slukker for de sidste analoge signaler den
9. februar 2016, samt den efterfølgende store kanalomlægning der finder sted i foråret 2016.
BESTYRELSENS BERETNING
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Efter nogle få afklarende spørgsmål blev beretningen godkendt
med bifald.
REGNSKAB OG EGENKAPITAL
Driftsregnskabet viste et overskud på kr. 7.899 (det foregående år var der underskud på kr. 58.085) og en
egenkapital på kr. 1.292.949 (det foregående år kr. 1.285.983). Regnskabet blev godkendt med bifald.
VALG
Bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Bestyrelsessuppleant for 1 år
Revisor for 2 år
Revisorsuppleant for 1 år

Kim Christiansen Æblevænget 7, (genvalg),
Leif Pedersen, Søbakken 21, (genvalg),
Otto Nygaard, Nyråd Hovedgade 97, (nyvalg til bestyrelsen),
Villy Pedersen, Sudervænget 3, (nyvalg som suppleant),
Jan Abel, Olsbjergvej, 145 (genvalg),
Ruth Hellerup, Hulemosevej 26, (genvalg)

INDKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen forslag fra medlemmerne.
Der var 3 forslag fra bestyrelsen. Alle 3 forslag blev godkendt.
1. Rådighedsbeløb.
Bestyrelsens indstiller til generalforsamlingen, at bestyrelsen bemyndiges til at forlænge kontrakten med
youSee i indtil 3 år under forudsætning af at youSee, i samarbejde med bestyrelsen, investerer i det
passive net (fordelerskabe i skel) og nye udstykninger.
2. Navneændring.
Bestyrelsen foreslår at Nyråd Antennelaug ændrer navn til NyraadNet, hvilket er mere i overensstemmelse
med de ydelser Lauget tilbyder i dag.
Forslaget indebærer generelle rettelser af vedtægterne, hvor ”Nyråd Antennelaug” erstattes af ”NyraadNet”
og ”lauget” erstattes af ”foreningen”. Rettelserne er udført.
3. Vedtægterne.
Ud over ovennævnte generelle redaktionelle rettelser af vedtægterne foreslår bestyrelsen følgende rettelser:
§ 3, stk. 1. c. ”Internet” erstattes af ”Bredbånd”.
§ 7, stk. 3. ”Medlemmer skal minimum tilsluttes første programpakke”. Her tilføjes ”eller bredbånd”.
INDMELDELSE I NyraadNet, FLYTNING ELLER ADRESSESKIFT
Kontakt foreningens kasserer Kurt Løj, tlf. 5537 5251, mailadresse nyraad-antenne@nyraad.net
TILSLUTNING
Tilslutning til anlægget indenfor foreningens etablerede forsyningsområde sker efter betaling af
indmeldelsesgebyr på 600 kroner og tilslutningsgebyr på 3.300 kroner. Prisen er ens overalt indenfor
foreningens etablerede forsyningsområde, idet der dog tages forbehold for meget dyre tilslutninger.
Betaling sker til foreningen efter opkrævning.
PRISER
Årligt kontingent til foreningens drift
Indskud til foreningen for nye tilslutninger

kr.
kr.

696,00. (Uændret).
600,00. (Uændret).

Genåbningsgebyr
Ændring af pakke (op/ned)
Åbning/lukning efter anmodning
Lukning ved fraflytning af adressen.
Rykkergebyr

kr. 1.000,00. (Uændret. Genåbning efter manglende betaling).
kr. 300,00. (Fastsættes af bestyrelsen).
kr. 300,00. (Fastsættes af bestyrelsen).
Kr. 300,00. (Uændret)
kr. 100,00. (Uændret).

ÅRLIGE PAKKEPRISER FOR 2016
Betalingstermin

4. januar
4. januar
1. marts
1. juni
1. september
I alt for pakken

Grundpakken

1.833,00 kroner

1.833,00 kroner

Mellempakken og
Mellempakken
Bland Selv
1.833,00 kroner
609,00 kroner
609,00 kroner
609,00 kroner
609,00 kroner
4.269,00 kroner

Fuldpakken
og
Fuldpakken Bland
Selv
1.833,00 kroner
938,25 kroner
938,25 kroner
938,25 kroner
938,25 kroner
5.586,00 kroner

Periode

Dækker hele året
Januar kvartal
April kvartal
Juli kvartal
Oktober kvartal
Hele året 2016

NB! Bland Selv Pakker kræver et grundpakkefilter. Se mere om Bland Selv TV på www.nyraad.net
FEJL
Oplever du fejl på TV-signalet, skal du kontakte Dansk Kabel TV tlf. 55 37 71 15
Hverdage:
klokken 08.00 – 22.00
Weekend og Helligdage:
klokken 10.00 – 22.00
Ved fejl på Bredbånd, Telefoni og boks/kort skal du kontakte youSee support tlf. 70 70 40 40
Hverdage
klokken 08.00 – 20.00
Weekend og Helligdage:
klokken 10.00 – 20.00
UDMELDELSE
Ethvert medlem kan skriftligt udmelde sig af foreningen med et kvartals varsel til udgangen af et kvartal.
Udmeldelse senest 31. marts, 30. juni, 30. september eller 31. december har således virkning fra
udgangen af det efterfølgende kvartal.
HENVENDELSE VIA MAIL TIL NyraadNet
Vedrørende informationskanalen og hjemmesiden - info@nyraad.net
Vedrørende betaling, lukning og spørgsmål - nyraad-antenne@nyraad.net
Vedrørende pakkeskift. Gå ind på www.nyraad.net og udfyld formularen ”Pakkeskift bestilling”
DE SIDSTE ANALOGE SIGNALER SLUKKER
Tirsdag den 9. februar 2016 slukker de sidste analoge signaler. Har du et billedrørs TV kræver det
herefter, at du anvender en digital boks.
Bestyrelsen anbefaler, at man overvejer at anskaffe et digitalt TV i stedet for at anvende boks.
BREDBÅND UDEN TV
I løbet af foråret bliver det muligt at få youSee bredbånd uden samtidig at skulle aftage TV.
DEN ÅRLIGE KANALOMLÆGNING
Dato for den årlige kanalomlægning er endnu ikke fastlagt. Omlægningen finder sted én af dagene i
perioden fra 9. februar og frem til maj måned. For at give plads til bredbånd uden TV er det nødvendigt at
flytte de seks ekstra gratiskanaler i Nyråd til mellempakken. Det drejer sig om PRO 7, NRK 2, TV2 Norge, 3
SAT, SAT 1, Hovedstadens Lokal TV. Disse 6 kanaler bortfalder hvis man vælger en ”Bland Selv pakke”.
Yderligere information herom følger inden omlægningen.
Glædelig jul og godt nytår ønskes af
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Carsten Pedersen, Hasselvænget 9
Kim Christiansen, Æblevænget 7
Kurt Løj, Bakkedraget 11,
Leif Pedersen, Søbakken 21
Otto Nygaard, Nyråd Hovedgade 97,
Villy Pedersen, Sudervænget 3

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

40
55
55
51
55

88
37
37
97
34

55
68
52
54
64

10
01
51
81
74

