VEDDELEV ANTENNELAUG
Til medlemmer af Veddelev Antennelaug
På Holmevejene, Maribovej og Svaleøvej 34-64
09.02.2020
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Veddelev Antennelaug
Tirsdag d. 3 marts 2020 kl. 19.30 i VSB klubhus på Veddelev havn.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning for 2019 og planer for 2020 v/ formanden.
Status for vores antenneanlæg og muligheder – ændring af kanaludbuddet fra 1. januar
2020. Nye muligheder for billigere bredbånd og internet med alternativer til YouSee – Fibernet - Er der nyt? Hvad kan et fibernet og er det relevant at opgradere til et fibernet? Hvad er forskellen på streaming TV og Flow-TV – Hvad er fordelene ved en TV-boks?

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 og budget for 2020 V/ kassereren.
Herunder kontingent og gebyrer, samt YouSee takster 2020. Regnskab og budget findes på
www.veddelev.dk under Veddelev Antennelaug

4.

Indkomne forslag
Ingen modtagne forslag

5.

Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
Bestyrelsen:
• Piet Jansen, Hyldeholm 37 (Villig til genvalg )
• Camilla R Møller, Okseholm 15 (Villig til genvalg)
• Jakob Niklasson, Okseholm 22 (Ikke på valg i år)
• Søren Korsholm, Hyldeholm 18 (Ikke på valg i år)
• Kurt Lauridsen, Langholm 3 (Ikke på valg i år)
Suppleanter:
• Svend Olsen, Svaleøvej 48, (Villig til genvalg)
• Valg af ny suppleant
Revisorer:
• Marianne Steglich, Maribovej 4, (Villig til genvalg)
• Niels Skovgaard, Maribovej 6, (Villig til genvalg)

6.

Eventuelt. – Under dette punkt kan man besvaret spørgsmål og få praktiske oplysninger
om vores anlæg. Muligheder gennem YouSee TV-pakkevalg og Bland-selv kanaler, samt
YouSee Boksen. Fastspeed bredbånd og mobiltelefon m.v.
Bestyrelsen

Der serveres i forbindelse med generalforsamlingen som vanligt aftenkaffe og the m.m.

VEDDELEV ANTENNELAUG
Veddelev Antennelaug tilbyder gennem eget kabelnetanlæg
• YouSee TV-kanaler både i Flow-TV og i og Streaming-TV, Ny og
opgraderet TV-boks, TV arkiv, Film, Netflix o.m.a.
• YouSee Bredbånd og internet op til 1.000Mbit og IP-fastnet
• Alternativt Fastspeed 1000 Mbit bredbånd og internet
• Mobiltelefon, IP-fastnet , YouSee-More og meget mere

Bland selv med 10 eller 36 valgfrie tv-kanaler
Udover de tre faste pakker: Grund– Mellem- og Fuld-pakken, kan Veddelev Antennelaug også
tilbyde mellem- og fuld-pakker med frit valg af henholdsvis 10 og 36 valgfrie tv-kanaler, svarende til Grundpakkens 25-30 faste kanaler (mindste pakke) + med henholdsvis 10 og 36 valgfrie tv-kanaler.
Med bland selv kan man udover de faste kanaler selv vælge netop de kanaler, man har lyst og
interesse for. De valgfrie tv-kanaler kan udskiftes hver måned, hvis man vil, uden det koster
ekstra. Med en Bland Selv-pakke kan man se sine kanaler, når og hvor man vil på mobil, tablet
og PC.
Skift fra fast pakke til bland selvpakke bestilles direkte hos YouSee – Ingen ændingsgebyr.

De valgfrie Bland-selv kanaler og TV boksen
De valgfrie Bland-selv tv-kanaler sendes digitalt kodet. Derfor skal man enten have en YouSee
Tv-boks eller i sit TV indsætte et YouSee programkort og en kortlæser (CA-modul). Begge dele
kan købes i YouSee forretningen Roskilde eller bestilles på Mit YouSee eller telefonisk hos YouSee.Kortlæseren koster ca. 299 kr. YouSee programkort er indbygget i TV-boksen eller leveres
af YouSee for første programkort uden beregning. Yderligere programkort koster 100kr. pr. stk.
En YouSee TV boks koster i leje 30kr./mdr.
Man skal bruge en TV boks, alternativt en kortlæser, samt et programkort i hvert TV, hvor man
ønsker at se sine valgfrie tv-kanaler. Uden et program kort kan man dog stadig se grundpakkens kanaler i f.eks. køkken eller børneværelset. TV-boksen giver dig mange praktiske fordele
og så behøver du kun en fjernbetjening til det hele, da den også kan tænde og slukke for TV
apparatet.
YouSee More
Det er et YouSee fordelsprogram, som vi har fået gratis adgang til for de medlemmer som har
minimum 3 YouSee produkter: Mellem eller fuldpakke + Bredbånd + mobiltelefon
Log ind på Mit YouSee på din PC – Vælg YouSee-More i menuen – Tryk Tilmeld. Du er nu klar til
at udvælge dine fordele i menuen. Se mere på www.youSee.dk/more

Følg Veddelev Antennelaug på websitet www.veddelev.dk under Veddelev Antennelaug, samt på www.yousee.dk og under log-in på Mit YouSee.

