16. november 2014
Bestyrelsen for A/B Haraldsted indkalder hermed til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,
LYSTÆNDINGSFEST & LEGEPLADSINDVIELSE
SØNDAG DEN 30. NOVEMBER 2014, KL. 15.00
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i gården ved ejendomskontoret ud for Haraldsgade 33. Da der kun er et enkelt punkt på
dagsordenen, gennemføres generalforsamlingen her, uanset vejret.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Afstemning om skift af tv-udbyder fra ComX til YouSee

3.

Eventuelt

Vedlagt er motivation vedrørende skiftet (på bagsiden) og skrivelse fra
YouSee angående skiftet.
På foreningens hjemmeside kan der hentes yderligere material fra YouSee
angående skiftet, og der kan her også downloades en fuldmagt til brug ved
generalforsamlingen. Fuldmagt kan også udleveres hos varmemesteren på
ejendomskontoret i dennes træffetid.
Efter generalforsamlingen, der ikke forventes at tage lang tid, er bestyrelsen
vært ved et glas gløgg eller en sodavand og æbleskiver, samtidig med at vi vil
tænde julelysene i træerne i gården og officielt ”indvie” den nye legeplads,
der er færdigt i løbet af den næste uge.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Motivation for forslaget om at skifte udbyder fra ComX til YouSee
Ved årskiftet 2013/2014 blev ComX opkøbt af Dansk Kabel TV, der driver virksomheden videre på
samme vilkår som tidligere.
Dansk Kabel TV er et datterselskab til YouSee, og alle beboere, der har ComX, vil derfor allerede
have oplevet, at det på regningen fremgår, at fjernsynsabonnementet bliver opkrævet på vegne af
YouSee.
YouSee vil naturligvis gerne have ComX’s kunder over i deres eget regi, og de har derfor givet
foreningen et tilbud, der matcher vores nuværende ComX-priser, men derudover er der flere fordele,
end der er med ComX’s pakker.
Af vedlagte seddel fra YouSee fremgår det, hvilke kanaler, der er til forskel imellem ComX- og
YouSee-pakkerne.
Derudover tilbyder YouSee i mellem- og fuldpakken endvidere BlandSelv, hvilket betyder, at man kan
bytte flere af de inkluderede kanaler ud med kanaler efter eget valg. Det bliver dermed langt nemmere
– og billigere – at sammensætte sin egen tv-pakke, og dette ser bestyrelsen som et godt argument for
at skifte.
Derudover tilbyder YouSee også YouSee Live web-tv til de beboere, der samtidig har Internet fra
Dansk Kabel TV (ComX), så man kan se sine kanaler på sin computer eller tablet – både derhjemme
og på farten. Endnu et godt argument i forhold til nuværende ComX-løsning.
Med hensyn til priserne matcher YouSee ComX’s 2015-priser, der fremgår af vedlagte seddel.
Bemærk, at mange beboere vil kunnne spare penge ved at skifte fra en nuværende fuldpakke til en
mellempakke med BlandSelv, da man kan udskifte kanaler i denne pakke. Se mere om dette i det
materiale, der ligger på Haraldsted.net.
For at kunne benytte BlandSelv eller Ekstrakanaler kræver det, at man har et kort og en kortlæser fra
YouSee. Kortet koster 99,- i oprettelse og kortlæseren koster 499,- i køb. Bestyrelsen har aftalt med
YouSee, at alle de andelshavere, der pt. har en kortlæser og et kort fra ComX (der koster kr.
15/måned i leje) kan få dette ombyttet til et tilsvarende sæt fra YouSee, hvor der ikke længere er
nogen løbende udgift. Dette er også en kontant fordel ved at skifte.
De andelshavere, der allerede har YouSee, får naturligvis de samme billige priser som de tidligere
ComX-kunder, såfremt vi stemmer for at skifte til YouSee som leverandør på vores eget netværk.
Disse skal så blot sætte kablerne over i den anden boks i deres væg, så signalet kommer fra vores
interne anlæg i stedet. Altså er det også en økonomisk fordel for eksisterende YouSee-kunder i
foreningen.
Vi binder os til aftalen i tre år, hvor YouSee fastholder priserne (bortset fra de årlige justeringer som
følge af nye priser på kanalerne). Efter de tre år er vi derfor naturligvis frie til at vælge en ny udbyder,
hvis vi ikke har været tilfredse med YouSee, eller hvis de skulle vælge at sætte priserne væsentligt op.
Bestyrelsen mener derfor, at der er masser af fordele ved at skifte fra ComX/Dansk Kabel TV til en
ny aftale med YouSee, og vi håber, at alle vil stemme for dette forslag.
Er der spørgsmål til dette, kan I finde flere informationer på Haraldsted.net – og ellers kan I skrive til
bestyrelsen på kontakt@haraldsted.net.
Mvh bestyrelsen for andelsboligforeningen Haraldsted

