PROTOKOLL FRA EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDBY ANTENNELAG 2017

Tidspunkt:
Sted:

09.08.2017 Kl. 19.00
Lykkebo, Jessheim

Åpning
Styreleder Kjell Jørgenrud ønsket medlemmene velkommen til ekstraordinære årsmøte.
Følgende saker ble behandlet:
1. Godkjenning av stemmeberettigede
Opptelling av stemmeberettigede viste 20 personer + 42 fra Ringen borettslag.
2. Godkjenning innkalling, saksliste og dagsorden
Innkalling til årsmøtet var annonsert på Nordby antennelagets hjemmeside og sendt i post til alle
medlemmer. Godkjent.
3. Valg av møteleder, 1 referent og 2 til å underskrive protokoll
Møteleder: Kjell Jørgenrud
Møtereferent: Viggo Rogne
Underskrift av protokoll: Arne Kristiansen og Inger Valgermo Nessøe
4. Orientering fra Styret
Kjell Jørgenrud orienterer styrets behov for til innkallelse til ekstraordinære årsmøte. Lasse Andre
Fagersand fra Canal digital deltok også på møtet vedrørende deres behov for informasjon fra selskapets
side. Fra salens side er det innvendinger mot at saken burde vært mer spesifisert. Sakens utydelighet
omhandler Canal Digital tilbud og endringene av vedtektene som spesifikt kom frem etter
stemmegivningen.
a. Lasse fra Canal digital gjennomgikk/informerte selskapets kommende tilbud vedrørende
komplettavtalen (se vedlegg)
i. Tilhørere stilte følgende praktiske spørsmål knyttet til avtalen:
1. Ny avtale inneholder leie av standard utstyr til alle som inngår ny komplettavtale
2. Medlemmene vil motta modem og ny ruter
3. Tidligere utstyr som er kjøpt beholdes og kan fortsatt benyttes.
4. Avtalen vil begynne å virke slutten av desember/overgangen til januar 2018.
5. Bredbåndstelefon (IP-fasttelefon) kan bestilles som tillegg til avtalen

5. Avstemming og opptelling
Se punkt 1 vedrørende antall stemmeberettiget. I tillegg til medlemsoppmøte er det også kommet inn
127 forhåndsstemmer. Totalt 200 stemmeberettiget av årsmøtet. Opptellingen / stemmegivningen
ble som følger:

Forhåndsstemmer:
Enkel husstander
Borettslag/fler stemmer
Sum

57 Ja
70 Ja
127 Ja

Enkelt husstander

11 Nei

Fremmøtte på ekstraordinære møte:
Medlemmer
19 Ja
Borettslag
42 Ja
Medlem
1 Nei
Sum

188 Ja
12 Nei

Totalt stemmeberettiget

200 medlemmer

Forslaget om ny avtale med Canal Digital og vedtektsendringer er vedtatt.
Eventuelt
En del av medlemmene hadde innvendinger vedrørende sakens innkallelse. Styret burde vært mer
tydelig i forhold til at stemmegivningen. Enkelte oppfattet at Komplettavtalen og endringene i
vedtektene skulle stemmes som separate saker. Stemmegivningen ble likevel godkjent, men styret tar
innvendingen til etterretning.

Nordby Antennelag
Viktig informasjon, innkalling til ekstraordinær generalforsamling!

Juli 2017
Kjære medlem!
Tiden går og teknologien utvikles fortere enn før. Behovet i dag er like mye internett som Tv. Dette har
styret tatt konsekvensen av og fremforhandlet en ny avtale med Canal Digital.
Styret fikk i oppgave fra generalforsamlingen 28.02.17 å utrede mulighet for en komplett avtale for
alle medlemmer, som inkluderer internett. Styret går nå innfor en slik avtale, som vil gi en unik
mulighet til alle medlemmer!
Hovedfordelen med den nye avtalen vil gi en betydelig pris reduksjon på internett og HD Tv samlet.
Prisen pr medlem inklusive ekstra fakturering (4 ganger pr år) vil bli kr 460,- pr måned.
Dette inkluderer følgende:
- Tv grunnpakken.
- Bredbånd 30 Mbit.
- En Te-Wee Mini dekoder som inkluderer kortavgift. (normalt kr. 25,- pr mnd.) Dekoder lånes ut
av Canal Digital. Disse vil ikke bli sent før medio desember måned.
- Telenors testvinner trådløs router/modem, lånes også ut.
- Alltid på Nett-Garanti med Telenor mobilabonnement. Les mer på kabel.canaldigital.no.
- F-Secure Internett sikkerhetspakke. Lastes ned fra kabel.canaldigital.no.
- Din egen Epost adresse på @online.no
-

Den enkelte kan også oppgradere hastighet på bredbånd etter eget ønske, direkte hos Canal
Digital, tlf 06090, eller «Mine sider» på kabel.canaldigital.no. pris på oppgradering:
Fra Komplett 30 til Bredbånd 60, Kr. 99,- pr. mnd.
Fra Komplett 30 til Bredbånd 100, Kr. 199,- pr. mnd.
Fra Komplett 30 til Bredbånd 500, kr. 599,- pr. mnd.
Ekstra dekodere kan også kjøpes til sterkt reduserte priser, se kabel.canaldigital.no.

For å få til denne avtalen må vedtektene endres. Derfor avholder vi ekstraordinær generalforsamling
på Lykkebo, Leirveien 6. Jessheim. Onsdag 9. August kl. 19.00
OBS! Det er begrenset plass her, så vi oppfordrer alle til å sende oss epost eller brev med din stemme
over vedtekts endringer og forslaget til komplett 30 avtalen, til:
nordbyantennelag@hotmail.com
Nordby Antennelag
P.B. 360. 2051 Jessheim.
Eposten/brev skal inneholde navn og adresse på medlemmet og «Ja, jeg stemmer for, eller, nei mot
vedtekts endringer og ny avtale med Canal Digital.
Borettslag / sameier med felles faktura, kan ved styret forestå stemme, oppgi også antall husstander i
laget / sameiet. Alle stemmer må være styret i hende innen 8 August kl. 17.00.
Avtalen vil, med flertall, settes i drift i 4 kvartal og Antennelaget vil fakturere 1 kvartal 2018.
Alle som har internett fra Canal Digital i dag, vil automatisk bli overført til ny avtale i løpet av 4 kvartal
og får de nye prisene gjeldene fra 1/1 2018.

Vedtekts endringer som må godkjennes for å etablere Komplett 30 avtale, (endringer understreket):

§1
Foreningens navn er Nordby Antennelag og er geografisk begrenset til antennelagets historisk
tildelte konsesjonsområde, og dekker i store trekk nordre del av Jessheim.
Nordby Antennelaget har som formål å forvalte det eksisterende felles kabel TV anlegg til beste
for husstandene i området. Forvaltningen innebærer i første rekke vedlikehold og utvikling av
hovedsentral og infrastruktur bestående av kabelnett, forsterkere og fordelere, slik at det blir best
mulig forhold for digitale signaler, herunder Tv og internett.

§5
Det fastsettes en årlig avgift for medlemskap i laget. Denne skal dekke utgifter til signaler, vedlikehold,
forsikringer, drifts og administrasjons kostnader. Årsavgiften fastsettes av styret etter behov og endringer i
utgifter. Styret redegjør for avgiften for Generalforsamlingen i henhold til §3 og §9. Fakturering av årsavgift
gjøres forskuddsvis pr kvartal, eller når styret finner det nødvendig. Styret er ansvarlig for at lagets
medlemsregister er à jour til enhver tid.
§9
Styret vurderer løpende valg av digitale tjenester. Avgjørende momenter er eksisterende
økonomi, utbyggings og vedlikeholdsoppgaver og medlemmenes ønsker.
Utvidelser som medfører økt årsavgift skal forelegges Generalforsamlingen, ref. §5.
§ 18
Organisasjonsendring / oppløsning av antennelaget må godkjennes av Generalforsamlingen, med 2/3 flertall
av innleverte stemmer / fremmøtte medlemmer.
(i §18 har vi fjernet nødvendigheten av å avholde 2 ordinære generalforsamlinger for å endre
organisasjonen, eller oppløse den, dette for å kunne gjøre eventuelle nødvendige endringer innen
rimelig tid)
Se også vår hjemmeside www.nat.no for informasjon.
Komplette vedtekter ligger på vår hjemmeside.
Se også kabel.canaldigital.no for informasjon om dekodere, tv kanaler etc.
Ta kontakt via vår epost for eventuelle spørsmål.
Med vennlig hilsen
Styret
Nordby Antennelag
POSTBOKS 360
2051 JESSHEIM
E-post: nordbyantennelag@hotmail.com / www.nat.no

