December 2019
INFORMATION
GENERALFORSAMLINGEN
Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 21. november 2019 på Kulsbjerg Skole, Nyråd
afdeling. Der var mødt 65 stemmeberettigede medlemmer og flere ledsagere. Ove Møller Nielsen blev valgt
som dirigent.
18.00 – 19.00 forud for selve generalforsamlingen benyttede enkelte medlemmer sig af muligheden for
individuel snak med bestyrelsen, YouSee og Dansk Kabel TV service.
19.00 – 19.50 orienterede Christian Limkilde fra YouSee om seneste nyheder. Der forhandles stadig med
Discovery, men kanalerne er ikke i pakkerne fra 1. januar 2020. Det afstedkom helt naturligt mange
spørgsmål og bemærkninger.
Bestyrelsen kan her orientere om, at Discovery kanaler bl. a. findes på streamingtjenesten dplay. På vores
hjemmeside www.nyraad.net findes oversigt over hvilke kanaler der sender store sportsoplevelser i 2020.
BESTYRELSENS BERETNING
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der indeholdt en udførlig orientering om det daglige arbejde for
bestyrelsen, deltagelse i eksterne møder, fordeling af opgaver, samt ydelser til bestyrelsen. Ny hjemmeside
kan bruges på PC, mobil og Ipad. Formanden fortsatte med konsekvenserne af persondataforordningen fra
2018, og oplyste hvilke oplysninger foreningen har registreret på det enkelte medlem. Medlemsnummer,
navn, adresse, valg af TV pakke/bredbånd only. Oplysningerne anvendes til opkrævning af betaling.
Derefter en orientering om antal medlemmer, ind- og udmeldelser, pakkeskift med videre hen over året.
Kort orientering om anlægget, opdeling i øer, lysledere med videre. 500 Mbit bredbåndsforbindelse er nu
en realitet. Foreningen har udbudt administrationen, der varetages af Dansk Kabel TV administration.
Orienteringen sluttede med konkurrencen fra andre udbydere. Beretningen afledte enkelte spørgsmål,
blandt andet om bestyrelsen har overvejet alternativer til YouSee. Svaret er, at nuværende kontrakt kan
opsiges med virkning fra maj 2022. Beretningen blev godkendt med bifald.
REGNSKAB OG EGENKAPITAL
Driftsregnskabet viste et underskud på kr. 105.004 (det foregående år var der overskud på kr. 52.134) og
en egenkapital på kr. 1.136.395 (det foregående år kr. 1.248.246). Regnskabet blev godkendt med bifald.
VALG
Bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Kim Christiansen, Æblevænget 7, (genvalg)
Leif Pedersen, Søbakken 21, (genvalg)
Otto Nygaard, Nyråd Hovedgade 97, (genvalg)
Lars Lyngskov, Kærmindevej 8, (nyvalg)
Kurt Løj, Bakkedraget 11, (genvalg)
Lars Schou, Æblevænget 2, (genvalg)
Kim Olsen, Søbakken 23, (nyvalg).

Bestyrelsesmedlem for 1 år
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 ændring i vedtægterne § 8, (stk. 3 fjernes), § 11 (nyt stk. 2 og 3 indsættes), § 13,
stk. 5 (underpunkt 5 og 6 bytter plads) og § 16 (redaktionel tilføjelse i stk. 3) blev godkendt.
Tilrettede vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside www.nyraad.net
TILSLUTNING
Tilslutning til anlægget indenfor foreningens etablerede forsyningsområde sker efter betaling af
tilslutningsgebyr på 1.500 kroner (uændret). Der tages forbehold for meget dyre tilslutninger.
Betaling sker til foreningen efter opkrævning. Der er håndværkerfradrag for denne ydelse.
PRISER
Årligt kontingent til foreningens drift
Ændring af pakke (op/ned)
Åbning/lukning efter anmodning
Lukning ved fraflytning af adressen
Rykkergebyr
Det er gratis at skifte fra grundpakken
mellem de to bland selv pakker.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
til en

771,00 (Uændret. Vedtaget på generalforsamlingen)
300,00 (Uændret. Fastsættes af bestyrelsen)
300,00 (Uændret. Fastsættes af bestyrelsen)
300,00 (Uændret. Fastsættes af bestyrelsen)
100,00 (Uændret. Fastsættes af bestyrelsen)
bland selv pakke og omvendt. Det er endvidere gratis at skifte

PAKKEPRISER PR KVARTAL FOR FØRSTE HALVÅR 2020
Betalingstermin Grundpakke Mellempakke
1. december
1. marts
Heraf Copydan
Pr. kvartal
Pr. måned

Mellempakke
Bland Selv

Fuldpakke

Fuldpakke
Bland Selv

Bredbånd
Only *

561,00 kr.

1.206,75 kr.

1.197,75 kr.

1.604,25 kr.

1.595,25 kr.

192,75 kr.

561,00 kr.

1.206,75 kr.

1.197,75 kr.

1.604,25 kr.

1.595,25 kr.

192,75 kr.

150 kr.

174 kr.

165 kr.

201 kr.

192 kr.

0 kr.

187,00 kr.

402,25 kr.

399,25 kr.

534,75 kr.

531,75 kr.

64,25 kr.

Priserne for 3. og 4 kvartal kendes endnu ikke. Begrænsede prisstigninger må forventes.
* Beløbet dækker medlemskab af NyraadNet. Hertil betales direkte til YouSee for den valgte hastighed. For
priser på bredbånd se www.nyraad.net
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.
HENVENDELSE VIA MAIL/ Tlf. TIL NyraadNet
 Indmeldelse, betaling, faktura spørgsmål, genåbning, pakkeskift, lukning og adresseskift:
nyraad@danskkabeltv.dk Dansk Kabel TV Foreningsservice tlf. 76 95 84 22, mandag til fredag 9 –
15.
 Udmeldelse: Ethvert medlem kan skriftligt på mail nyraad@danskkabeltv.dk 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.
YouSee tv-boksleje
NyraadNet har indgået en aftale med YouSee, om leje af den nye 4K YouSee tv-boks for kun 30 kroner om
måneden. Med den nye boks får du også adgang til en premierefilm hver måned, samt flere
streamingtjenester.
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 herunder nu også streamingtjenester i mellempakken og i fuldpakken.
Du kan blande for 10 eller 36 point i hhv. Mellem- eller Fuldpakken med Bland Selv. Hver tv-kanal og hver
streamingtjeneste har en pointværdi. Du blander bare, til dine point er brugt op. De fleste TV kanaler
koster 1 point. Vælger du en streamingtjeneste, bruger du 2-6 point. Netflix dog op til 17 point.
Læs mere på vores hjemmeside www.nyraad.net om dette emne.
Vær opmærksom på, at du ved ”bland selv” mister 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 stadig tilvælges som Bland Selv kanaler i henholdsvis Mellem- og Fuldpakken.
Glædelig jul og godt nytår ønskes af den konstituerede bestyrelse
Formand
Carsten Pedersen, Hasselvænget 9
Næstformand
Otto Nygaard, Nyråd Hovedgade 97
Kasserer
Kim Christiansen, Æblevænget 7
Sekretær
Leif Pedersen, Søbakken 21
Bestyrelsesmedlem
Lars Lyngskov, Kærmindevej 8
Suppleant
Kurt Løj, Bakkedraget 11
HUSK: Bestyrelsen træffes bedst efter klokken 17.

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

40 88
55 34
55 37
52 50
25 21
55 37

55
64
68
75
55
52

10
74
01
34
75
51

HUSK: Spørgsmål om indmeldelse, genåbning, faktura og betaling, pakkeskift, lukning og adresseskift
stiles til foreningens administrative samarbejdspartner på telefon 76 95 84 22, eller mail
nyraad@danskkabeltv.dk

