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Orientering til medlemmerne  
 

Tirsdag den 29. januar 2019  afholdtes foreningens generalforsamling i forlængelse af 

grundejerforeningens generalforsamling på Herstedvester Skole.  

 

 

Fra generalforsamlingen skal følgende nævnes:  

 

Vedtægtsændring:  

Der blev stemt ja til den forslåede vedtægtsændring. Det vil sige, at fra d. 1. novenber 2019 vil det 

være muligt at få bredbånd uden at have tv-pakken. Man skal dog stadig være medlem af 

Antenneforeningen med det samme gebyr og oprettelse, som var det en tv-grundpakke.  Der vil 

blive udsendt infobrev herom senere på året, således at man kan nå at opsige sin grundpakke 

rettidigt. 

 

 

Fremtidige opkrævninger for grundpakken sker helårlig: 

Det er nu fuldt indfaset med helårlig kontigent, således at den kommende opkrævning er for 12 mdr. 

 

Problemer med signalet: 

Hvis I skulle få problemer med jeres tv-signal, kan vi anbefale jer at tage kontakt til jeres naboer for 

at høre, om de også skulle have samme problem. Har de ikke samme problem, så ligger fejlen højst 

sandsynligt fra standeren ved vejen og ind til jeres eget stik i huset. 

Hvis man fejmelder hos Yousee og får en tekniker ud, som finder en fejl på ens egen ledning fra 

standeren og ind til jeres stik, så påhviler regningen jer selv. Skulle fejlen derimod ligge ude i vejen, 

er det antenneforeningen, der står for udbedringen. 

 

På vores hjemmeside Vest1.dk finder man al den information, som er vigtig at kende til som 

grundejer. Er der noget, som du synes mangler, hører vi gerne fra dig.  

 

Elektronisk post: Pr. 1. januar 2018 foregår al kommunikation med foreningens medlemmer via 

email. Kun de grundejere, som har tilkendegivet at de ikke gør brug af mail og pc og derfor ønsker 

papir, vil fremover modtage information i postkassen.  

 

Formandens beretning til generalforsamlingen kan i sin helhed læses på vest1.dk, eller man kan 

alternativt rette henvendelse til formanden og låne en kopi. 

 

Det udsendte regnskab og budget blev godkendt. 

 

Kontingent for 2018/2019 blev fastsat til kr. 2.300,00 

  

Kontingentindbetaling senest 9. marts 2019.  

 

Antenneforeningens bestyrelse: 

 

Formand  Kent Hansen  Randager 118 20702830 

Næstformand Nils Jul Gjerlev Randager 8  60126543 

Kasserer  Mogens Weber Hansen Randager 69  23433028 

Bestyrelsesmedlem Jan Jensen      Randager 65    

Bestyrelsesmedlem Søren Mortensen Randager 45  28744644 


