REFERAT

Ekstraordinært beboermøde 8. maj 2008

Dagsorden: Opsigelse af samarbejdsaftalen med SEAS NVE

-

en
person fra ledelsen af grønlykkeparken. Beboergruppen fremsatte modforslag i form af Martin Høst
Efter bestyrelsens/administrationens

~

velkomst, fremlagde de forslag til dirigent og ordstyrer

fra Hedelyparken. Med 2 kandidater var der afstemning ved håndsoprækning - hvilket stod meget
lige. Beslutningen skulle nu tages ved skriftlig afstemning, men inden vi kom så langt - trak
bestyrelsens kandidat sig.
Martin Høst var derefter valgt som Ordstyrer/Dirigent til mødet.
Martin Høst kunne herefter konstatere, at det ekstraordinære beboermøde var lovligt indkaldt.
Herefter fremlagde Beboergruppen (Repræsenteret af Henrik Poulsen), sine synspunkter omkring
kvalitet og mangler fra SEAS-NVE. Her blev gennemgået hvad SEAS solgte os i 2010, hvad de
havde leveret indtil dato, samt ikke mindst, var ønsket blot at få leveret den vare SEAS havde
solgt. Slutteligt fremlagde beboergruppen ønsket om, at SEAS Direktør ville underskrive en aftale
om, at tingene var på plads om 14 dage (Levering af fejlfrie TV-signaler, En løsning med radio og
TV samtidigt med F.eks. Internet - samt den optageboks, som eksisterede i 2010, men endnu ikke
findes).
Herefter blev bolden kastet videre til SEAS-NVE, som var repræsenteret af bl.a. Fibernet Direktør
Claus 0stergaard Olsen. Han kunne fortælle at der var signalproblemer, men at man ikke vidste
hvordan eller hvornår de kunne løses. Man arbejdede på sagen. Han kunne heller ikke garantere,
at den udsendte frist for tilslutning af ny platform og udlevering af funktionsdygtige optage bokse
kunne overholdes. Men Claus 0stergaard Olsen, sagde at SEAS dog var villige til at forhandle
med bestyrelsen/administrationen om en opsigelse eller ændring af kontrakten, da de ikke
ønskede utilfredse kunder/brugere.
Da der ingen konkrete svar kunne gives på alle stillede spørgsmål- blev "snarest muligt", de
sidste ord fra SEAS-NVE, som herefter forlod mødet.
Beboergruppen havde medbragt et fordelagtigt tilbud på en alternativ leverandør (YouSee), som
med et tilskud på ca. 900.000 kr., ville gøre det omkostningsfrit at skifte til et bredere kanaludvalg,
og en pakkepris, som ligger en smule under SEAS-NVE, men med flere HD kanaler mm. Her ville
der ikke være behov for 1 boks til hvert tv, ingen problemer med modtagelse af Radio mm.
På bestyrelsens vegne fortalte Per Feldby, at han ikke umiddelbart mente, at tidsperioden var lang
nok til, at der kunne tales om misligholdelse af kontrakten.

Så skulle der stemmes om eneste punkt på agendaen: Opsigelse af aftalen med SEAS-NVE
Afdelingsbestyrelsen fremsatte pludseligt og uvarslet et ændringsforslag, hvor man gav
SEAS-NVE til frem til 1/11. 2011 til at levere den solgte vare - hvorefter der kunne skiftes
leverandør.
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Ændringsforslaget fra bestyrelsen blev forkastet

Så skulle der stemmes om det oprindelige af Beboergruppen fremsatte forslag

Opsigelse af aftalen med SEAS-NVE/Aftalebrud(grundet manglende levering af det solgte)
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forslag blev med overbevisende flertal vedtaget

Bestyrelsen ved Formand Rainer Petersen fremsatte nyt forslag, denne gang om urafstemning.
Afstemningen skete ved håndsoprækning, hvor et markant flertal tydeligt sagde nej. (ca. 85-90 %)
Det er derfor pålagt bestyrelsen/administrationen at forhandle os ud af aftalen med SEAS-NVE,
hvilket må forventes at kunne afsluttes inden for en rimelig tid (Max. 4 uger).
Umiddelbart herefter imødeses fremlæggelse af det opnåede resultat på et beboermøde
endelig godkendelse.

Greve den 14/6-2011
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Dirige

artin Høst
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