December 2017
INFORMATION
GENERALFORSAMLINGEN
Den ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 22. november 2017 på Kulsbjerg Skole, Nyråd
afdeling. Der var mødt 40 stemmeberettigede medlemmer, mange med ledsager. Ove Møller Nielsen, Nyråd
Skovstræde 20G blev valgt som dirigent.
18.00 – 18.30 forud for selve generalforsamlingen benyttede enkelte medlemmer sig af muligheden for
individuel snak med repræsentanter fra bestyrelsen og youSee.
18.30 – 19.00 orienterede Christian Bach fra Verdens TV om afgifterne til Copydan. NyraadNet har
lovpligtigt betalt 555.027 kroner i 2017.
19.00 – 19.40 orienterede repræsentanter fra youSee om seneste og kommende nyt fra youSee.
BESTYRELSENS BERETNING
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Det fremgår blandt meget andet heraf, at bestyrelsen har
besluttet at udlicitere store dele af kassererjobbet, da det er blevet for belastende, og for risikofyldt, at én
person sidder med denne opgave. Bestyrelsen har undersøgt markedet og indhentet tilbud. Med virkning
fra opkrævningerne for april kvartal overtager Dansk Kabel TV opgaven.
Efter et par afklarende spørgsmål omkring udliciteringen, blev beretningen godkendt.
REGNSKAB OG EGENKAPITAL
Driftsregnskabet viste et underskud på kr. 81.284 (det foregående år var der underskud på kr. 104.671)
og en egenkapital på kr. 1.206.193 (det foregående år kr. 1.184.944). Regnskabet blev godkendt.
VALG
Bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Kim Christiansen, Æblevænget 7, (genvalg)
Leif Pedersen, Søbakken 21, (genvalg)
Otto Nygaard, Nyråd Hovedgade 97, (genvalg)
Mark Birkedal, Vintersbølle Skovvej 14, (genvalg)
Lars Schou, Æblevænget 2, (nyvalg)
Kim Hansson, Dalstrøget 23, (nyvalg)

Bestyrelsessuppleant for 1 år
Revisor for 2 år
Revisorsuppleant for 1 år
INDKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag om at annullere indmeldelsesgebyret på 600 kroner blev godkendt. Som følge heraf
rettes vedtægternes § 5 stk. 1. § 5 stk. 5 udgår. Endvidere rettes § 6, stk. 1, § 13, stk. 6, og § 19 stk. 2.
Bestyrelsens forslag om redaktionelle rettelser af vedtægterne § 5 stk. 3, § 24 stk. 3, og § 28 stk. 1 blev
godkendt. Tilrettede vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside www.nyraad.net
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
tilslutningsgebyr på 1.500 kroner, idet der dog tages forbehold for meget dyre tilslutninger.
Betaling sker til foreningen efter opkrævning.
PRISER
Årligt kontingent til foreningens drift
Genåbningsgebyr
Ændring af pakke (op/ned)
Åbning/lukning efter anmodning
Lukning ved fraflytning af adressen
Rykkergebyr

kr.
771,00 (Stigning på kr. 75 vedtaget på generalforsamlingen)
kr. 1.000,00 (Uændret. Genåbning efter manglende betaling)
kr.
300,00 (Uændret. Fastsættes af bestyrelsen)
kr.
300,00 (Uændret. Fastsættes af bestyrelsen)
kr.
300,00 (Uændret. Fastsættes af bestyrelsen)
kr.
100,00 (Uændret. Fastsættes af bestyrelsen)

PAKKEPRISER FOR 2018
Betalingstermin Grundpakke Mellempakke

Mellempakke
Bland Selv

Fuldpakke

Fuldpakke
Bland Selv

Bredbånd
Only *

1. december

525,75 kr.

1.163,25 kr.

1.154,25 kr.

1.536,75 kr.

1.527,75 kr.

192,75 kr.

1. marts

525,75 kr.

1.163,25 kr.

1.154,25 kr.

1.536,75 kr.

1.527,75 kr.

192,75 kr.

1. juni

525,75 kr.

1.163,25 kr.

1.154,25 kr.

1.536,75 kr.

1.527,75 kr.

192,75 kr.

1. september

525,75 kr.

1.163,25 kr.

1.154,25 kr.

1.536,75 kr.

1.527,75 kr.

192,75 kr.

I alt pr. år

2.103 kr.

4.653 kr.

4.617 kr.

6.147 kr.

6.111 kr.

771 kr.

Pr. måned

175,25 kr.

387,75 kr.

384,75 kr.

512,25 kr.

509,25 kr.

64,25 kr.

* Beløbet dækker medlemskab af NyraadNet. Hertil betales direkte til YouSee for den valgte hastighed. For
priser på bredbånd se www.nyraad.net
Med virkning fra næste opkrævning overgår betaling af tv-pakker, kontingent, pakkeskift, lukning,
genåbning og rykkere til Dansk Kabel TV. Yderligere information herom tilgår i løbet af februar måned.
FEJL
Oplever du fejl på TV-signalet, skal du kontakte Dansk Kabel TV tlf. 55 37 71 15
Mandag – torsdag:
kl. 08.00 – 16.00, derefter vagten indtil kl. 22.00
Fredag:
kl. 08.00 – 15.00, derefter vagten indtil kl. 22.00
Weekend og Helligdage:
kl. 10.00 – 22.00, vagten
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” eller send
mail til nyraad-antenne@nyraad.net
YouSee tv-boksleje
NyraadNet har indgået en aftale med YouSee, således at du kan leje den nye tv-boks for kun 30 kroner om
måneden. Med den nye boks får du adgang til en premierefilm hver måned.
BREDBÅND UDEN TV
Husk du kan nu få bredbånd gennem NyraadNet, uden du samtidig skal modtage tv fra foreningen.
BLAND SELV TV
Du kan selv vælge alle dine kanaler i mellempakken og i fuldpakken. Læs mere på vores hjemmeside
www.nyraadnet om dette emne.
Vær opmærksom på, at ved ”bland selv” mister du NRK 2, SAT 1, PRO 7, Hovedstadens lokal TV, 3 SAT og
TV 2 Norge, som er 6 ekstra kanaler i mellem- og fuldpakken, hvis du ikke blander selv. Nævnte 6 kanaler
kan dog tilvælges blandt de 10/39 kanaler du kan vælge i henholdsvis mellem- og fuldpakken. Som følge
af, at disse 6 kanaler som udgangspunkt ikke modtages ved bland selv, er bland selv pakkerne 36 kroner
billigere om året, hvilket skyldes besparelse på Copydan afgiften.
Glædelig jul og godt nytår ønskes af den konstituerede bestyrelse
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
Mark Birkedal, Vintersbølle Skovvej 14
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