
Generalforsamling 29/5 2022 
Til orientering 

Vdr. Punkt 7. 

Vi er nu ved at være i mål med fibernet. Ja, der har været nogle udfordringer for 
nogen hen ad vejen, det må vi med give, men, efter start viste det sig, der ikke lå 
nogle Led oplysninger, hvor coax kabel lå, som Norlys forventede, det gav jo 
selvfølgelig nogle udfordringer. Trods det syntes vi i bestyrelsen, vi er kommet 
rimeligt igennem. 

Med overgangen til fiber bliver vi fremtidssikret, en stor lettelse og besparelse 
administrativt, samt en besparelse på 60 til 70 tusind i strøm til forstærkere. 

Vi når også i mål uden reparationer af coax kabel nede omkring fiskesøen, hvor der 
lå et tilbud fra Dansk Kabel TV på 160.000, som ville blive sendt videre til os 
grundejere. Der var på Østmarken et brud på 10 m, som løb op i 20.000, hvor Norlys 
tog de 14.000. 

Så nu er der kun et hængeparti tilbage med afgift til Copydan, som vi alle betaler 
over antenneanlæget alt efter hvilken Tv pakke der er valgt. 

Afgift til Copydan betales helårligt pr 01.07.2022. så vi ikke betaler dobbelt gør vi det 
på følgende måde: 

Grundejere, der har været tilsluttet fælles antenneanlæg, (uanset hvilken Tv pakke, 
der er valgt) bliver opkrævet for grundpakke 312,00kr for 2. halvår 2022 i afgift til 
Copydan. Opkræves sammen med kontingent/antenneanlæg 30.06 2022. 

1.Grundejere, der har valgt Stofa som udbyder af Tv bliver ikke trukket for afgift til 
Copydan af Stofa for 2. halvår 2022. 

2.Grundejere, der har valgt anden udbyder af Tv skal sende en kopi af faktura (2. 
halvår 2022) fra valgte udbyder med konto nr. samt sommerhus nr. for refundering 
af betalt beløb 312,00 kr til formanden John Nissen på mailadresse: 
abterpj@hotmail.com el. pr brev til adressen: John Nissen Midsommervej 101 6261 
Bredebro Senest 30.09.2022 

3. Grundejere, som kun har valgt internet til streaming og lign. Sender som ovenfor 
en kopi af opkrævning af kontingent/antenneanlæg (2. halvår 2022) med konto nr. 
/sommerhus nr. til Formanden Senest 30.09.2022 



Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

  


