
Farre Fællesantenneforening 
 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 

torsdag d. 13/10 kl. 19.30 i forsamlingshuset 
 

Af foreningens vedtægter (2006) fremgår  
§5. B. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, skriftligt med angivelse af dags-

orden, med 8 dages varsel 

§6 BESLUTNINGER. 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid 

lovligt indvarslet ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvitte-

ring for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tæl-

les for et medlem og har således én stemme. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes referat fra gene-

ralforsamlingerne. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. 

Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.  

§12 ÆNDRINGER OG VEDLIGEHOLDELSE. 

Følgende ændringer og udvidelser af antenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at fælles ved-

tagelse på en generalforsamling:  

 Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden 

antenneforening. 

Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et 

selvstændigt punkt på dagsordenen.  

 

Mødets dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Baggrund for afstemningen 

3. Afstemning: Skal Farre antenneforening med virkning fra 1/3-2017 indgå aftale 

om signalforsyning fra Yousee og dermed også fremadrettet overgår til Yousee 

pakkestruktur som pt.  indeholder en grund, mellem og fuldpakke. (ja / nej) 

 

En enig bestyrelse anbefaler at stemme ja til forslaget. 

 

Et ja til forslaget betyder at foreningen ikke længere selv henter signal fra satelit, mast 

osv. via foreningens egen hovedstation. I stedet leveres signalet fra Yousee centrale 

hovedstation til foreningen. Pakkemæssigt betyder ændringen at pakkernes indhold i 

dag, som er en lille og stor pakke ændrer sig i pris og indhold til den af Yousee givne 

struktur med grund, mellem og fuldpakke. Den analoge transmission af kanaler forsvin-

der.  

 

Et nej vil betyde at nuværende pakkestruktur, med stor og lille pakke og egen signalfor-

syning via egen hovedstation fastholdes. Den analoge transmission fastholdes forelø-

bigt, men vil også på sigt forsvinde.  

 

Kontingent opkræves stadigvæk af foreningen, hvor der afregnes for tv-pakker helt som 

i dag. Yderligere køb/leje af yderligere produkter v. Yousee i form af services, tv-

kanaler eller tekniske enheder afregnes direkte mellem kunde og Yousee. 

 

Hilsner fra bestyrelsen  

NC. Tingsager, Leo Mortensen, Vagn Pedersen, Dennis Jensen 


