År 2010, den 25. maj kl. 19.00, afholdtes ekstraordinært beboermøde i Hedelyparkens beboerlokaler, Hedelyparken 61, 2670 Greve, med følgende

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Etablering af fibernet og ny tv-signalforsyning i Hedelyparken
3. Eventuelt

Afdelingsbestyrelsen fremsatte følgende forslag til behandling på beboermødet:
"Med henblik på at muliggøre en fremtidssikret signalforsyning af tv- og radiosignaler, internet og telefoni m.v., etableres et fibernet i afdelingen. Der indgås samtidigt en aftale om
levering af digitale tv-kanaler, hvor der til alle husstande leveres en grundpakke med adgang til tilkøb af supplerende programpakker. De første 2 måneder er der fri adgang til
samtlige kanaler, hvorefter den enkelte husstand kan vælge, i hvilket omfang man mod
supplerende betaling ønsker yderligere kanaler ud over den fælles grundpakke. Der udleveres til hver husstand en HD-boks, der er afdelingens ejendom. Yderligere bokse kan købes
eller lejes. Endvidere vil der blive etableret et antal tv-stik i lejlighederne afhængig af antal
rum i lejligheden.
Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til at indgå de nærmere aftaler med fibernet og signalleverandører. Der henvises i øvrigt til motiveringen for forslaget."
Der var mødt 74 husstande, svarende til 144 stemmer.

Ad 1.
Formanden Rainer Petersen bød velkommen og præsenterede Dan Kirk og Bettina Kew fra SEASNVE, der var inviteret til at svare på spørgsmål. Dernæst foreslog han administrator Per Felby som
dirigent, hvilket beboermødet kunne tiltræde.
Per Felby kunne indledningsvis konstatere, at det ekstraordinære beboermøde var indkaldt i overensstemmelse med vedtægter og dermed lovligt og beslutningsdygtigt. Dernæst blev Flemming og
Erling foreslået og valgt som stemmetællere.

Afdelingsbestyrelsen
Hedelyparken 80
2670 Greve
Tlf: 43 90 37 98
Fax: 43 90 37 98
Afdb-hlp@bs61.dk
www.bs61.dk

2

Ad 2.
Formanden Rainer Petersen gennemgik indledningsvis baggrunden for, at organisationsbestyrelsen havde iværksat arbejdet med etablering af fibernet og ny tvsignalforsyning i Hedelyparken og tilsvarende i de øvrige afdelinger. Herefter gennemgik formanden, suppleret af Dan Kirk fra SEAS-NVE, de enkelte elementer i forslaget til
den fremtidige signalforsyning, herunder de supplerende muligheder, som forslaget
giver muligheder for.
Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål til forslaget, hvilket gav anledning til en meget livlig debat.
Tidligt i debatten blev der under henvisning til vedtægternes § 14 stillet spørgsmål om
urafstemning om det fremsatte forslag. Dirigenten fandt ikke at spørgsmålet om urafstemning kunne behandles, før det på dagsordenen anførte emne var endeligt behandlet.
Særligt priser og pakkestruktur blev indgående drøftet og belyst, ligesom de forskellige
muligheder for bokse blev gennemgået.
Efter en lang og konstruktiv debat kunne dirigenten konstatere, at der ikke kunne tilføres yderligere til belysning af emnet og der blev foretaget en skriftlig afstemning. Resultatet heraf blev følgende:
For forslaget stemte 90
Imod forslaget stemte 53
Ugyldige stemmer 1
Dirigenten kunne herefter konstatere, at forslaget var vedtaget.
Ad 3.
Der var ikke særlige spørgsmål til eventuelt.

Som dirigent:

Som formand:

______________________
Per Felby

______________________
Rainer Petersen

