
Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 18. maj 2015 

i Chr. Winter Salen kl. 19.00 

 

Tilstede fra KAB:  Marianne Vittrup 

                                Alex Rytt 

Fra afdelingsbestyrelsen: Hanne Lentz-Nielsen 

                                              Christian Morgenstjerne 

                                              Mariann Lindvig 

Desuden fra YouSee: Chefkonsulent Line Kronholm 

 

Hanne bød velkommen og Marianne Vittrup blev valgt til dirigent 

 

Marianne konstaterede at mødet var varslet lovligt og gik over til punkt 2. 

Valg af referent: Hanne og til stemmeudvalg blev valgt: Flemming, Erling og Regitze 

Alex Rytt fik ordet og fortalte om vores sløjfeanlæg, som vi har i dag. 

Vores ønske var mere valgfrihed med mulighed for lavere priser. 

Ombygning af vores antenneanlæg vil koste mellem 4.000 og 10.000 kr. pr lejemål og udviklingen indenfor 

området er i øjeblikket meget hurtig. 

YouSee vil tilbyde pakkevalg med grundpakken til alle og mulighed for at vælge pakker med 10, 20 eller 39 

kanaler. 

Man kan vælge helt frit mellem ca. 100 kanaler og således sammensætte sine kanaler efter egen smag. 

Grundpakken indeholder 25 kanaler. 

Prisen pr. 1/9 2015 er med den løsning vi har i dag:  426 kr. pr måned. 

Hvis vi vedtager denne løsning vil prisen pr. 1/9 2015 være:  

Grundpakken betales af alle via antennebudgettet: 154,00 kr. pr. måned. 

YouSee betaling for 10 vælg selv kanaler:  175,68 kr. pr. måned. 

YouSee betaling for 20 vælg selv kanaler:  222,00 kr. pr. måned. 



YouSee betaling for 39 vælg selv kanaler:  267,25 kr. pr. måned. 

Alle kan se grundpakken på samme måde som i dag. Så snart en bolig ønsker at se mere, skal der bruges et 

kort og der skal på tv’et være en kortlæser, dette er der på alle nyere tv ellers er det nødvendigt med en 

box. 

Første kort vil være gratis, yderligere koster 100 kr. pr. stk. Behøver tv’et et Ca modul, vil første også være 

gratis,  yderligere koster 295,00 kr.   

 

Lise Kronholm fortalte om fordelen ved også at benytte YouSee til bredbånd. 

På spørgsmål om hvor nye tv skal være, var svaret helst ikke mere end 4 år. Hvis dit tv er ældre, skal der 

investeres i en box der koster mellem 500 og 1000 kr.  

De kan dog lejes for 99 kr. pr. måned.  

Afstemningen var skriftlig og der var 45 stemmer for at ændre, 40 stemmer imod. 3 stemte blank og 1 

stemmeseddel var ugyldig. Forslaget om ændring af TV aftale blev vedtaget. 

Næste punkt på programmet var en præsentation af Michael Madsen, Forebyggelseskonsulent.  

Han fortalte om sit arbejde i Farum Midtpunkt gennem 5 år, med  unge, der har det lidt svært med at trives 

i bebyggelsen. 

Han vil gerne hjælpe vores unge med at blive en del af fællesskabet her i Fortunen Øst. 

Man blev enig om at dialog var vejen frem og at det måske var en god ide at få vores husorden oversat til 

flere sprog.  

Forslaget om at få Michael Madsen til at hjælpe os blev enstemmigt vedtaget.  

 

Mødet sluttede kl. 22.15 

 

Referent:  Hanne Lentz-Nielsen 

 

 

  

   

 


