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Nyhedsbrev til alle medlemmer 

 

1. Nedlæggelse af Antenneforeningen pr. 1. januar 2023 
2. Kontingenter i 2022 
3. Skift af TV-pakke i 2022 
4. Indkaldelse til generalforsamling den 15. februar 2022 

 

1. Nedlæggelse af Antenneforeningen pr. 1. januar 2023 
TDC NET er i efteråret 2021 gået i gang med at installere fibernet i Ejby. 
Bestyrelsen forbereder derfor en nedlukning og ophør af 
Antenneforeningen ved udgangen af 2022. 
 
Hvorfor nedlægge Antenneforeningen? 

• Vores anlæg er et gammelt anlæg med coax-kabler, som for det meste 
blev etableret tilbage i 1980erne 

• DKT / Dansk Kabel TV, som etablerede og ejede anlægget de første 10 
år, fik ikke tinglyst udlægningen af antennekablerne, som i flere tilfælde 
er lagt på private grunde og arealer. 

• Hvis der er kabler på anlægget, som enten skal repareres eller udskiftes, 
vil det meget nemt koste langt mere end Antenneforeningens 
nuværende egenkapital. 

• En teknisk opgradering af antenneanlægget, så der kan opnås internet 
med de hurtigste hastigheder vil koste ca. kr. 500.000. 

• You See tilbyder desværre ikke foreningsaftaler, når der bliver tale om 
fibernet i stedet for eget anlæg med coax-kabler, som vi har nu. 

• Den nuværende bestyrelse har siddet i rigtig mange år og vil gerne snart 
udskiftes.  

o Hvis der er medlemmer, som gerne vil fortsætte den 
nuværende antenneforening inkl. gammel teknik, selv om der 
kommer fibernet i Ejby og som fra 2023 vil stå i spidsen for og 
være ny bestyrelse, så kontakt snarest bestyrelsen på mail: 
info@ejbyantenne.dk 

 
Bestyrelsen vil på dagsorden til generalforsamlingen i 2022 fremsætte 
forslaget om nedlæggelse af Antenneforeningen pr. 31. december 2022. 
 
Antenneforeningens aftaler med You See og Dansk Kabel TV kan opsiges 
med et års varsel regnet fra næste års start og vil derfor være gældende 
og skulle betales frem til 31. december 2022. 
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Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at 
fortsætte deres medlemskab i hele 2022, da vi fortsat 
har vores foreningsaftale med You See, som giver os 
billigere tv-pakker i forhold til at vi individuelt tegner 
tv-abonnement.  
Derfor behold jeres nuværende tv-pakke og vent 
med at benytte jeres fiberforbindelse indtil januar 
2023. 

 
 
 
 

2. Kontingenter i 2022 

Bestyrelsen har netop modtaget de nye og forhøjede priser for tv-
pakkerne i 2022 fra You See og Copydan. Vi har derfor valgt at hæve 
vores kontingentsatser, så de ligger tæt på, men fortsat lidt under de 
reelle omkostninger som vi har. 
Det helårlige kontingent bliver opkrævet i starten af januar 2022 og vil 
være med følgende satser: 

 

Grundpakke    kr. 2.650 * (2.350 i 2021) 

Mellempakke   kr. 5.500 * (4.825 i 2021) 

Fuldpakke   kr. 7.200 * (6.500i 2021) 

KUN Internet   kr.    640 * (540 i 2021) 

* Kr. 640 i hver kontingentsats vil være et fast grundkontingent i 
2022, som i givet fald ikke refunderes ved en evt. udmeldelse af 
Antenneforeningen. Dette gælder for alle kontingentsatserne.  

Kontingentsatserne er foreløbige, indtil der har været afholdt ordinær 
generalforsamling tirsdag den 15. februar 2022.  
Hvis generalforsamlingen vedtager ændringer til kontingenterne, vil der 
ske en regulering efterfølgende.  
 

 

3. Ønsker du at skifte TV-pakke fra januar 2022?  
 

Skal du give bestyrelsen besked senest onsdag den 1. december 2021.  
Du kan give os besked enten via mail til info@ejbyantenne.dk eller  
på telefon nummer 22 74 76 64. Det gælder også, hvis du i 2022 kun 
ønsker internet uden TV-pakke. Ved skift af tv-pakke skal der samtidig 
skiftes filter på din antenneforbindelse og det koster kr. 600 i 
engangsgebyr, som vil blive opkrævet sammen med kontingentet for 
2022. 
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4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 
 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær 
generalforsamling: 
  

Tirsdag den 15. februar 2022 kl. 19.30 i Ejby Forsamlingshus.  
 

Dagsorden, regnskab og budget kommer på hjemmesiden senest 1 uge 
før generalforsamlingen.  
 
Ved generalforsamlingen deltager vores repræsentant fra You See 
Karsten Dueholm. Karsten vil både under og efter generalforsamlingen 
kunne svare på spørgsmål om vores nuværende tv-pakker, samt om de 
tilbud som You See tilbyder os ud over tv-modtagelsen. Karsten vil også 
orientere om de nye tiltag som You See har i støbeskeen, samt kunne 
svare på spørgsmål af mere teknisk karakter. 
 
Husk, at evt. forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal 
afleveres til bestyrelsen senest 25. januar 2022, hvilket er 3 uger før 
generalforsamlingen. Forslag kan afleveres til Lars Hansen, Bittensvej 5 
eller sendes som e-mail til info@ejbyantenne.dk  
 
Som tidligere nævnt i dette nyhedsbrev, vil bestyrelsen på den ordinære 
generalforsamling fremsætte forslag om at nedlægge 
Antenneforeningen ved udgangen af 2022.  
For at dette forslag kan vedtages, skal der ifølge vedtægterne afgives 
stemmer fra minimum 75% af alle medlemmer. Såfremt der ikke er 
fremmødt 75% af medlemmerne ved generalforsamlingen, skal der 
senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som 
indvarsles med 8 dages varsel.  
På den ekstraordinære generalforsamling skal mindst 75% af de 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer vedtage at 
Antenneforeningen kan nedlægges. 
Da det sandsynligvis bliver nødvendigt med denne ekstraordinære 
generalforsamling for at nedlægge Antenneforeningen, har bestyrelsen 
på forhånd valgt, at denne i givet fald vil blive indkaldt til og afholdt  
tirsdag den 1. marts. 2022. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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