Referat af bestyrelsesmøde 03.01 2019
Tilstede: Claus Amann, Christian Skoubye, Inger Hoffmann og Steen Christiansen.
1. Valg af referent.
Steen laver referat
2. Referat fra bestyrelsesmøde den 15.11 2018
Blev godkendt
3. Møde med Thomas Bak fra FDA den 5.12 2018.
Vi havde bedt FDA hjælpe os med at afklare forskellige juridiske forhold over for både
Ejerforeningerne i Vejlesøparken og YouSee. FDA har svaret gennem deres advokat og
mødet havde til formål at uddybe advokatens svar.
Thomas meddelte, at YouSee ikke var forpligtet til at give os adgang til deres net, da vi ikke
er en virksomhed. Vi havde endvidere bedt FDA om at tage stilling til, om
antenneforeningen selv kunne etablere egen infrastruktur, naturligvis med ejerforeningernes
tilladelse. I overdragelsesdokumentet fra 1994 står ”Herefter har KTAS Kabel-TV retten til
al signalforsyning i bebyggelsen.” Thomas mente ikke, at YouSee kunne fastholde denne ret,
dels pga senere lovgivning på området dels fordi aftalen var klart urimelig. Grundpakken
kostede i 1994 35 kr, i dag koster den 286 kr. Hvis YouSee vil fastholde sin ret og føre en
retssag på spørgsmålet, vil det i givet fald være mod ejerforeningerne og ikke
antenneforeningen. I givet fald ville FDA stille juridisk bistand til rådighed. Det var
Thomases anbefaling, at vi først forsøger at få en aftale med YouSee om en overtagelse af
ejendomsretten til det nuværende net, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så at etablere vor
egen infrastruktur.
4. Leverandørliste.
Som forberedelse til møde med YouSee udarbejdes et overslag over hvad det vil koste at
etablere egen infrastruktur. Claus. Vi beder Thomas fra FDA om en liste over leverandører,
som FDA anbefaler. Steen kontakter Thomas.
5. Nyhedsbrev.
Vi laver et nyhedsbrev til beboerne, der redegør for hvor langt vi er i processen. Skal ud
inden 1. februar. Claus laver forslag.
6. Indbydelse til YouSee.
Vi sender en indbydelse til et møde med YouSee om overtagelse af YouSee's net. Mødet skal
omhandle en præsentation af antenneforeningen og en fremlæggelse af vore overordnede
mål samt en køreplan for forhandling af vilkår. Steen og Claus vil deltage fra vor side, vi vil
endvidere bede Thomas fra FDA om at deltage. Indbydelsen skal sendes senest om 2 uger,
dvs. inden den 17. januar. Steen laver udkast til aftale og rundsender til bestyrelsen.
7. Orientering af ejerforeningerne.
Vi har modtaget en erklæring, hvor ”Vejlesøparken GF og Ejerforeningerne 1dt og 1dy
accepterer, at Vejlesøparkens Antenneforening arbejder videre med at forbedre boligernes
forsyning af internet og TV signaler...”, underskrevet af Carsten Riddersholm, formand i 1dt.
Inden antenneforeningen laver aftaler med leverandører om etablering af alternativ
infrastruktur, skal vi naturligvis have en fast og bindende accept fra ejerforeningerne. Som
nævnt under pkt. 3, anser FDA det som en teoretisk mulighed, at YouSee kunne anlægge en
retsag mod ejerforeningerne i tilfælde af, at vi etablerer vor egen infrastruktur i bebyggelsen.
Dette skal ejerforeningerne orienteres om.
8. Førstesuppleant Inger Hoffmann indtræder i bestyrelsen.
Da Torsten Rasmussen ikke har meldt sig ind i foreningen ved at betale årskontingent og
ikke deltager i bestyrelsens arbejde, har vi bedt Inger Hoffmann indtræde i hans sted, hvilket
hun har indvilget i.

Næste møde torsdag den 24. januar (prinsesse Athenas fødselsdag) i bygning 1.

