November 2020
INFORMATION
GENERALFORSAMLING

Information fra din lokale tv, streaming og
bredbåndsforening.
Udsættelse af ordinær generalforsamling.
Den ordinære generalforsamling, der jf. vedtægterne § 13, stk. 1, skal afholdes årligt
inden udgangen af november måned, udsættes hermed på ubestemt tid på grund af
COVID 19 situationen og det indførte forsamlingsforbud på højst 10 personer.
Den siddende bestyrelse fortsætter frem til det er muligt at afholde generalforsamlingen.
Bestyrelsen følger situationen nøje, og indkalder til generalforsamling når det er muligt.
Følg situationen på hjemmesiden www.nyraad.net

Henvendelse til NyraadNet.

Jævnfør oplysninger på generalforsamlingen 2019, er hovedparten af administrationen i
NyraadNet udliciteret. Du skal derfor henvende dig jf. nedenstående hvis du har behov for
at komme i kontakt med foreningen!
Henvendelser om:
 Tilslutning (nye)
 Genåbning
 Pakkeskift
 Skift til og fra Bredbånd Only
 Lukning
 Faktura på TV pakker
Skal ske til Dansk Kabel TV administration på enten mail nyraad@danskkabeltv.dk eller på
telefon -7695 8422 – på hverdage kl. 09.00 – 15.00 (lørdag og søndag lukket).
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 YouSee bokse/kort, samt faktura desangående:
Kontakt YouSee Kundeservice på 7070 4040
 hverdage
klokken 08.00 – 20.00,
 weekend/helligdage klokken 10.00 – 20.00.

Kontingent 2021:
Kontingent til foreningens drift skal jf. vedtægterne fastlægges på en generalforsamling.
Da det p.t. ikke er muligt at afholde generalforsamlingen, har bestyrelsen vedtaget at kontingentet
fortsætter uændret dvs. 771 kroner i 2021.
Beløb som fastsættes af bestyrelsen jf. vedtægterne:
1. Tilslutning.
Tilslutningsprisen til NyraadNet indenfor det etablerede forsyningsområde udgør 1.500 kroner.
Prisen forudsætter, at tilslutning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.
2. Rykkergebyr.
Uændret 100 kroner pr. rykker.
3. Pakkeskift / lukning / åbning.
Ændring af pakkevalg uændret 300 kroner pr. gang.
Bemærk: Det er gratis at skifte fra grundpakken til Bland Selv Mellempakke eller til Bland Selv
Fuldpakke og omvendt, samt fra den ene Bland Selv pakke til den anden.
Ved udmeldelse samt genåbning opkræves uændret hver gang 300 kroner for ændring af signalet
til ejendommen.
Foreningens regnskab.
Regnskab for perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2020 husstandsomdeles forud for først
kommende generalforsamling og aflægges til godkendelse ved generalforsamlingen.
Opkrævningsterminer.
TV pakker incl. kontingent, samt bredbånd only, opkræves kvartalsvis henholdsvis 1. december for
januar kvartal, 1. marts for april kvartal, 1. juni for juli kvartal og 1. september for oktober kvartal.
Priserne for 2021 fremgår af nedenstående skema:
Betalingstermin

1. december
1. marts
1. juni
1. september
Heraf Copydan
Pris pr. måned

Grundpakken

591,00
591,00
591,00
591,00
154,50
197,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Mellempakken
ikke
Bland Selv
1.258,50 kr.
1.258,50 kr.
1.258,50 kr.
1.258,50 kr.
172,50 kr.
419,50 kr.

Mellempakken
Bland Selv
1.250,25 kr.
1.250,25 kr.
1.250,25 kr.
1.250,25 kr.
164,25 kr.
416,75 kr.

Fuldpakken

Fuldpakken

Ikke
Bland Selv
1.648,50 kr.
1.648,50 kr.
1.648,50 kr.
1.648,50 kr.
201,75 kr.
549,50 kr.

Bland Selv
1.639,50 kr.
1.639,50 kr.
1.639,50 kr.
1.639,50 kr.
192,75 kr.
545,50 kr.

Bredbånd
Only*
(uden tv)
192,75 kr.
192,75 kr.
192,75 kr.
192,75 kr.
0 kr.
64,25 kr.

* Beløbet dækker medlemskab af NyraadNet. Hertil betales direkte til youSee for den valgte
hastighed. Det er således ikke nødvendigt at købe en TV-pakke for at få bredbånd.
Bland Selv TV se mere på www.nyraad.net
YouSee priser på bredbånd, mobil bredbånd, mobiltelefoni og IP telefoni kan ses på
yousee.dk
Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Carsten Pedersen, Hasselvænget 9
Otto Nygaard, Nyråd Hovedgade 97
Kim Christiansen, Æblevænget 7
Leif Pedersen, Søbakken 21
Lars Lyngskov, Kærmindevej 8
Kurt Løj, Bakkedraget 11

