
	  



	  



Bestyrelsens beretning 
Vi har haft et meget spændende år, men også et år der har været præget af stor 
aktivitet, der er meget store og afgørende projekter for vores kvarter. 
Vi har nu en godt sammentømret gruppe og vi har taget os af de mange løbende 
sager med rådgivning og vejledning af beboerne. Det er en af de store opgaver, 
at sikre at vores vedtægter og lokalplanen for kvarteret bliver overholdt. 
Den store flytteaktivitet er slut i denne omgang, bank-, finans-, og økonomikrise har 
sat en foreløbig stopper for den ʼhyperaktivitetʼ der har præget kvarteret de 
foregående 5 år. De mange der er flyttet ind i denne periode kender jo ikke 
lokalplanen på forhånd og de regler som gælder for vores kvarter og nogen vil jo 
gerne selv bestemme. Så selv om vi gør meget for at orientere på forhånd til de 
nye beboere, opstår der hele tiden nye situationer. 
Den ʼarvʼ vi har overtaget fra denne periode er at der laves for meget om på 
husene, større vinduesarealer i kælderen, som er blevet dømt ulovlige og skal 
tilbageføres til oprindelig tilstand er der et par sager om, og der er desuden 
mange sager med for store, eller forkert placerede og ulovlige reposer mod 
haverne. 
Det er vigtigt at erindre om at bestyrelsen har høringsansvar i de ansøgninger og 
byggesager der behandles af kommunen, vi deltager i mange sager og langt de 
fleste landes i mindelighed ved bestyrelsens mellemkomst. 
H.C. Lumbyes Gade 48 
Efter naturklagenævnets afgørelse som kræver at de for store kældervinduer skal 
føres tilbage i overensstemmelse med lokalplanen samt de ulovlige lyskasser, er 
der intet sket videre i denne sag. 
Vi har haft et møde med områdelederen for København Nord, Lise Palm og 
snakket om hvorledes der kan lægges et større pres på at så sagen afsluttet. 
Derfor er der blevet skrevet til den advokat som varetager Bohn ejendommes 
interesser om at følge klagenævnets afgørelse. 
Her står sagen og vi afventer en reaktion fra Bohn ejendomme. 
Hornemanns Gade nord 
Hornemannsgade Nord er en blanding af et renoveringsprojekt og beboernes 
forslag til trafikdæmpning da gaden er en gennemkørsels gade. 
Det eksisterende bump er ulovligt, er for højt, og skal under alle omstændigheder 
sænkes og forslaget er: at udrette bumpet, beholde plantebedene og placere 2 
nye bump som udformes som cirkelbump. 
Bestyrelsen har ansøgt om godkendelse af det projekt som er blevet udarbejdet af 
lokale beboere sammen med bestyrelsen med Kim Marquart i spidsen. 
Vi har troet at en godkendelse af projektet kunne ske hurtigt, og haft den 
opfattelse at når dette blev sat i gang, kunne vi gå videre med forbedring af 
områderne i sydkvarteret. 
Men det har trukket ud med behandlingen selv om det er blevet forbehandlet i 
center for Trafik i TMF. 
Sydgaderne 
Vi er nu klar til at tage fat på renovering af gaderne i syd, og foreslår at vi tager en 
til to gader om året, der er her tale om at give træerne bedre vækst betingelser, 
med et større bed og samtidig renovere asfalten på legegade stykkerne. Budget 
fremgår af bestyrelsens budget for 2009. 
Trafik og parkering 
Trafik og parkering presser sig altid på og har selvfølgelig også fået vores 
opmærksomhed. 
Vilkårligheden med uddeling af parkeringsbøder i kvarteret er ikke noget der 
fremmer humøret i de mange hjem. 
Det har derfor fået en høj prioritering at få etableret et konsolideringsprojekt for 
parkering i vores kvarter. 
Dette tillige med en række vedligeholdelsesarbejder af vores gamle ulovlige bump 



som nu skal renoveres, betyder at bestyrelsen har trukket dette arbejde tilbage i 
bestyrelsen og prioriteret det højt. 
Vi har haft et møde med Center for Trafik i kommunen, som bakker ideen op og 
ser den som en mulighed, men det skal selvfølgelig behandles på sædvanlig vis. 
For at vi kan gennemføre og rulle projektet ud, kræver det at kommunen er 
indstillet på at medvirke da Kildevældsgade er kommunens ansvar i modsætning 
til de private fællesveje inde i kvarteret, hvor foreningen skal bidrage med 
økonomi. 
I Kildevældsgade startede kommunen med disse grønne heller, men det stoppede 
på halvvejen og er aldrig gjort færdigt. 
Det har oven i købet været med til at forvirre begreberne om, hvor man må 
parkere. Da der er heller i den ene side af Kildevældsgade , hvor man så må 
parkere op til 5 m. fra hjørnet, men ikke i den anden side af gaden, hvor der skal 
parkeres 10 m. fra hjørnet. 
En gennemført rationel løsning med parkerings heller ført ind i vore egne gader 
betyder: 
• Klart markerede parkeringsområder 
• Færre parkeringsbøder 
• nedsat cirkulationstrafik 
• mulighed for at parkere i nærheden af hvor du skal af med børnene og 
indkøbsvarer 
• mere end 10% flere parkeringspladser i området 
Dette års generalforsamling er ualmindelig interessant og vi håber der kommer 
mange, rigtig mange af de nye beboere i vores fantastiske område og støtter de 
forslag som er lagt frem. 
 
 
 
 
Om	  haverne	  
Bestyrelsen	  har	  også	  beskæftiget	  sig	  med	  både	  vores	  haver	  og	  gårdhaver.	  
I	  relation	  til	  gårdhaverne,	  så	  er	  det	  jo	  nogle	  små	  oaser,	  som	  rigtigt	  mange	  sætter	  pris	  på.	  
Derfor	  værner	  vi	  også	  –	  hver	  især	  -‐	  om	  vores	  eget	  lille	  miljø,	  hvilket	  er	  meget	  forståeligt.	  
Derfor	  må	  vi	  også	  som	  naboer	  tage	  meget	  hensyn,	  når	  vi	  får	  lyst	  til	  at	  ændre	  og	  indrette	  
os:	  Vil	  vores	  planer	  kunne	  genere	  naboen?	  
Der	  er	  særligt	  én	  ting,	  som	  har	  været	  et	  problem	  i	  det	  forløbne	  år,	  nemlig	  trappereposer	  
og	  ”terrasser”	  i	  gårdhaven.	  Man	  skal	  huske,	  at	  der	  IKKE	  må	  laves	  reposer	  udover,	  hvad	  
bygningsreglementet	  måtte	  kræve	  til	  en	  lovlig	  trappe.	  Etablering	  af	  udgang	  og	  trappeløb	  
skal	  godkendes	  hos	  Københavns	  kommune	  og	  man	  kan	  ikke	  forvente	  at	  få	  godkendt	  reposer	  
el.lign.,	  der	  samtidg	  kan	  anvendes	  til	  ophold/	  siddeplads.	  
Et	  rigtigt	  godt	  råd	  er	  på	  forhånd	  at	  involvere	  sine	  naboer,	  fortælle	  og	  vise	  hvad	  man	  har	  
tænkt	  sig	  at	  gøre	  og	  tage	  hensyn	  til	  eventuelle	  indsigelser.	  Uanset	  om	  man	  får	  naboernes	  
samtykke	  på	  forhånd,	  så	  SKAL	  der	  indhentes	  en	  godkendelse	  fra	  kommunen.	  
De	  problemer	  der	  har	  været,	  ser	  nu	  ud	  til	  at	  være	  løst,	  men	  det	  har	  ikke	  været	  uden	  gnidninger.	  
De	  kunne	  i	  høj	  grad	  være	  undgået.	  Fremover	  vil	  bestyrelsen	  -‐	  når	  den	  modtager	  
henvendelse	  om	  nyopførelser,	  der	  ikke	  er	  godkendt	  -‐	  kræve	  en	  lovliggørelse	  uden	  hensyn	  
til,	  om	  det	  kræver	  væsentlige	  ændringer	  eller	  fjernelse	  af	  det	  opførte.	  
Forhaverne	  er	  også	  underlagt	  regler	  og	  instrukser.	  Det	  er	  vores	  opfattelse,	  at	  de	  fleste	  husejere	  
er	  godt	  informerede	  om	  reglerne	  vedrørende	  hegn,	  ”belægningsprocenter”,	  vedligeholdelse	  
af	  rendesten	  osv.	  Ved	  den	  årlige	  havevandring	  er	  der	  blevet	  smidt	  sedler	  i	  
postkassen	  de	  steder,	  hvor	  vedligeholdelsen	  var	  klart	  under	  det,	  der	  kan	  forventes.	  
Tre	  områder,	  som	  vi	  hæftede	  os	  ved	  under	  havevandringen,	  fortjener	  bemærkninger:	  
Der	  blev	  oprindeligt	  givet	  tilladelse	  til	  bøgehække	  i	  Kildevældsgade	  ved	  de	  huse,	  som	  ikke	  
har	  haft	  nogen	  forhave	  mod	  en	  af	  sidegaderne.	  Der	  var	  samtidig	  regler	  om	  højden	  på	  



disse	  hække.	  Reglerne	  bliver	  ikke	  overholdt	  og	  nogle	  lader	  hækkene	  gro	  meget	  højt	  samtidigt	  
med,	  at	  naboen	  overholder	  reglerne.	  Det	  ser	  ikke	  godt	  ud.	  
Vi	  bemærkede	  også	  nogle	  ejere	  af	  hjørnehusene,	  som	  har	  pillet	  belægningen	  op	  i	  Kildevældsgade	  
og	  sat	  liguster,	  stedsegrønne	  buske	  eller	  bambus.	  Kildevældsgade	  er	  kommunal	  
og	  derfor	  har	  bestyrelsen	  ikke	  så	  meget	  med	  sagen	  at	  gøre,	  men	  det	  kan	  undre,	  
hvis	  kommunen	  har	  givet	  tilladelse	  til	  at	  bryde	  brolægningen	  op	  og	  sætte	  en	  hvilken	  som	  
helst	  beplantning	  i	  fortovet	  .	  Hvis	  man	  ikke	  har	  indhentet	  tilladelse,	  opfordrer	  bestyrelsen	  til	  
at	  man	  retablerer,	  eller	  ihvertfald	  gemmer	  de	  kostbare	  slebne	  chaussesten,	  som	  er	  blevet	  
fjernet.	  Ellers	  kan	  det	  godt	  blive	  en	  dyr	  affære,	  når	  kommunen	  kræver	  forholdene	  tilbageført	  
til	  det	  oprindelige.	  
Endelig	  bemærkede	  vi	  en	  del	  meget	  høje	  træer.	  Træer	  må	  ikke	  være	  højere	  end	  svarende	  
til	  1.	  Sals	  vinduesbrøstning.	  Vi	  har	  ikke	  fra	  bestyrelsen	  givet	  pålæg	  i	  året	  der	  gik,	  men	  
orienteret	  ejerne	  af	  de	  meget	  høje	  træer	  om,	  at	  de	  var	  forpligtede	  til	  at	  skære	  træerne	  
ned,	  hvis	  en	  nabo	  henvendte	  sig	  om	  det.	  I	  det	  kommende	  år	  må	  man	  forvente,	  at	  bestyrelsen	  
vil	  kontakte	  de	  enkelte	  husejere,	  der	  har	  træer	  på	  højde	  med	  eller	  endda	  endnu	  
højere	  end	  vores	  huse.	  
Kloaker	  
Husejerforeningen	  har	  vedligeholdelsespligten	  for	  stikledningerne	  til	  kloakerne	  fra	  samlebrøndene	  
og	  ud	  i	  gaderne.	  Med	  de	  gamle	  stikledninger	  der	  er	  i	  kvarteret,	  kan	  det	  ikke	  
undre,	  at	  det	  er	  en	  stor	  vedligeholdel-‐sesudgift	  på	  budgettet.	  
I	  2008	  har	  der	  været	  ganske	  få	  henvendelser	  om	  problemer.	  Til	  gengæld	  har	  vi	  haft	  en	  
enkelt	  meget	  stor	  udgift	  til	  en	  ejendom	  på	  hjørnet	  af	  Kildevældsgade	  og	  Østerbrogade,	  
som	  har	  været	  forbundet	  med	  så	  store	  udgifter,	  at	  den	  har	  medført	  overskridelser	  af	  de	  
budgetterede	  udgifter	  til	  renovering	  af	  stikledninger.	  
Konstaterer	  man	  skader	  på	  sin	  kloak	  ,skal	  man	  dels	  kontakte	  sit	  forsikringsselskab,	  dels	  bestyrelsen.	  
Hvis	  man	  ønsker	  at	  husejerforeningen	  skal	  betale	  udgifterne,	  så	  er	  det	  vigtigt,	  at	  
vi	  får	  henvendelsen	  inden	  man	  udbedrer.	  Det	  er	  husejerforeningen,	  der	  vælger	  entreprenør.	  
Bestyrelsens	  regler	  for	  prokura	  og	  betaling	  
For	  at	  sikre	  en	  tryg,	  men	  også	  effektiv	  måde	  at	  varetage	  den	  løbende	  drift	  i	  husejerforeningen	  
på,	  har	  bestyrelsen	  vedtaget	  regler	  for	  attestation	  og	  anvisning	  og	  oprettet	  aftale	  
med	  banken	  om	  elektronisk	  betaling	  således,	  at	  overførsler	  fra	  foreningens	  konto	  kun	  kan	  
ske	  med	  to	  bestyrelsesmedlemmers	  eller	  kassererens	  og	  et	  bestyrelsesmedlems	  godkendelse.	  
Lyskasser	  ved	  kældervinduer	  i	  H.C.	  Lumbyesgade	  
Fredningsmyndighederne	  traf	  sidste	  år	  afgørelse	  om,	  at	  etablering	  af	  lyskasser	  og	  fjernelse	  
af	  granitsoklen	  under	  kældervinduerne	  for	  at	  forøge	  lysindfaldet	  var	  i	  strid	  med	  facaderegulativet,	  
og	  at	  der	  skulle	  retableres	  i	  et	  tilfælde,	  hvor	  dette	  var	  sket.	  Bestyrelsen	  har	  henvendt	  
sig	  til	  kommunen,	  fordi	  der	  endnu	  ikke	  var	  sket	  udbedring.	  Kommunen	  mener,	  at	  
man	  skal	  give	  ejeren	  lidt	  ”længere	  snor”	  inden	  man	  ”gør	  noget”.	  Bestyrelsen	  har	  henvendt	  
sig	  til	  advokaten	  for	  ejeren	  (Bohn	  Ejendomme)	  for	  at	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  man	  fastholder	  
en	  udbedring.	  
	  







BESTYRELSENS	  INDSTILLING	  VEDRØRENDE	  FREMTIDIG	  TV-‐	  OG	  INTERNETFORBINDELSE	  
Bestyrelsen	  fremlægger	  hermed	  følgende	  to	  forslag	  til	  afstemning	  for	  
Generalforsamlingen:	  
1.	  Tilbud	  fra	  Dong	  vedrørende	  nedgravning	  og	  etablering	  af	  fibernet	  samt	  
abonnement	  for	  TV,	  telefoni	  og	  internet	  gennem	  Smile.	  Kr.	  250,-‐/pr.måned/pr.	  hus	  
-‐	  Der	  henvises	  i	  øvrigt	  til	  vedlagte	  Dong	  og	  Smile	  bilag	  
2.	  Tilbud	  fra	  YouSee	  vedrørende	  renovering	  af	  eksisterende	  antenneanlæg	  samt	  ny	  
og	  ændret	  kontrakt	  med	  udgangspunkt	  i	  betaling	  for	  517	  husstande	  mod	  hidtil	  393	  
huse.	  Kr.	  75,-‐/pr.måned/pr.	  husstand	  baseret	  på	  517	  husstande.	  
-‐	  Der	  henvises	  i	  øvrigt	  til	  vedlagte	  YouSee	  bilag	  
Ad	  forslag	  1.	  
Forslaget	  bygger	  på	  bestyrelsens	  ønske	  om,	  at	  undersøge	  mulighederne	  for	  en	  
fuldstændig	  renovering	  af	  det	  eksisterende	  anlæg	  således,	  at	  husejerne	  er	  forsynet	  med	  
de	  nyeste	  fiberkabler	  direkte	  til	  TV	  og	  bedste	  muligheder	  indenfor	  digital	  kommunikation	  
og	  signallevering.	  I	  ovenstående	  månedspris	  er	  indkalkuleret	  lånoptagning,	  afdrag/	  renter,	  
for	  lånoptagning	  kr.	  1	  million,	  basispakke	  fra	  smile,	  hd	  ready	  boks	  og	  dong	  fiberleje.	  For	  
husstand	  nr.	  2	  og	  3	  vil	  prisen	  være	  en	  engangstilslutning	  kr.	  2.000,-‐/	  alternativt	  kr.	  3.500,-‐	  
ved	  senere	  bestilling	  efter	  projektets	  igangsætning.	  Endvidere	  betales	  kr	  210,-‐/pr.	  md.	  pr.	  
husstand	  for	  Smile	  basis,	  hd	  boks	  og	  Dong	  fiberleje	  
Hovedpunkterne	  i	  tilbuddet	  er	  følgende:	  
Positivt:	  
-‐	  Der	  fremføres	  fiberkabler	  i	  gaderne	  og	  fiberstikledninger	  til	  kælderen	  i	  hvert	  hus.	  
-‐	  Hver	  husstand	  får	  muligheder	  for	  højeste	  kvalitet	  af	  TV-‐signaler,	  meget	  høje	  
hastigheder	  på	  internet	  og	  IP-‐telefoni,	  hvilket	  betyder	  ”gratis”	  indenlandsk	  telefoni	  
og	  meget	  billig	  udlandstelefoni	  
-‐	  Der	  er	  mulighed	  for,	  at	  hver	  husstand	  selv	  kan	  vælge	  udbyder	  når	  grundpakken	  er	  
betalt	  via	  Husejerforeningen.	  
-‐	  Ingen	  kabler	  og	  kasser	  på	  bagsiden	  af	  huset	  andet	  end	  dem,	  der	  allerede	  er	  
placeret.	  
Negativt:	  
-‐	  Økonomisk	  stor	  investering.	  Større	  udgifter	  for	  at	  få	  flere	  muligheder.	  
-‐	  Stort	  gravearbejde	  i	  gaderne,	  og	  der	  skal	  føres	  fiberkabler	  ind	  gennem	  haverne	  
-‐	  Smile	  har	  et	  andet	  udbud	  af	  TV-‐kanaler,	  bl.a.	  mangler	  Viasat	  
-‐	  Der	  leveres	  alene	  digitale	  signaler,-‐	  men	  via	  den	  digitale	  boks	  kan	  analoge	  signaler	  
udtages	  til	  ældre	  fjernsyn.	  
Der	  er	  en	  tilslutningsafgift	  som	  betales	  pr.	  husstand	  nr.	  2	  og	  3.	  
-‐	  Der	  sendes	  ikke	  radiosignaler	  men	  kan	  udtages	  via	  internet	  
-‐	  Der	  skal	  findes	  et	  lokale	  på	  8	  m2	  til	  servere	  og	  routere	  i	  området	  
-‐	  Etableringstid	  fra	  6-‐9	  måneder	  
Ad	  forslag	  2	  
Forslaget	  bygger	  på	  et	  tilbud	  fra	  YouSee	  om	  renovering	  af	  den	  eksisterende	  Coax-‐kabling	  
på	  bagsiden	  af	  husene.	  
Hovedpunkterne	  i	  tilbuddet	  er	  følgende:	  
Positivt:	  
-‐	  Gravearbejder	  i	  gaden	  undgås	  delvist.	  Til	  gengæld	  skal	  der	  opsættes	  en	  (diskret)	  
kabelkasse	  for	  enden	  af	  hver	  husrække.	  
-‐	  Aftalen	  kan	  træde	  i	  kraft	  umiddelbart	  uden	  større	  arbejde	  for	  foreningen	  
-‐	  Der	  leveres	  både	  analoge	  og	  digitale	  signaler	  således	  at	  udskiftning	  af	  ældre	  tvog	  
videoapperater	  kan	  foretages	  over	  en	  længere	  årrække.	  
-‐	  Programudbuddet	  er	  stort	  
-‐	  Relativt	  billig	  løsning	  som	  til	  stadighed	  vil	  blive	  tilpasset	  krav	  fra	  forbrugeren.	  
Negativt:	  



-‐	  5-‐årig	  bindingsperiode	  for	  at	  få	  den	  laveste	  pris	  for	  grundpakken.	  
-‐	  Formentlig	  begrænset	  kapacitet	  i	  forhold	  til	  fibernet	  med	  tiden	  
-‐	  Ingen	  mulighed	  for	  individuelt	  at	  vælge	  anden	  signalleverandør	  
-‐	  TV-‐signalet	  muligvis	  mindre	  ”state	  of	  the	  art”	  
-‐	  Ikke	  umiddelbart	  mulighed	  for	  IP-‐telefoni	  i	  den	  fulde	  pakkeløsning	  men	  efter	  de	  
sidste	  udtalelser	  i	  pressemeddelelser	  vil	  YouSee	  markedstilpasse	  
.	  
Bestyrelsens	  indstilling	  
Bestyrelsen	  indstiller,	  at	  der	  indgåes	  aftale	  med	  med	  YouSee	  i	  overensstemmelse	  med	  
forslag	  2.	  
Når	  bestyrelsen	  alligevel	  fremlægger	  forslag	  1	  for	  generalforsamlingen,	  er	  det	  fordi	  
bestyrelsen	  overordnet	  ser	  det	  som	  den	  bedste	  og	  mest	  holdbare	  løsning	  at	  etablere	  et	  
fibernet.	  Det	  vil	  give	  husejerne	  de	  bedste	  individuelle	  muligheder	  og	  kunne	  give	  
husejerforeningen	  mulighed	  for	  at	  indgå	  attraktive	  fællesaftaler	  i	  en	  bredere	  
sammenhæng	  
Omvendt	  må	  det	  også	  erkendes,	  at	  der	  p.t.	  er	  så	  stor	  usikkerhed	  om	  de	  fremtidige	  
muligheder	  for	  forbindelser	  og	  signallevering,	  at	  beslutningen	  om	  en	  så	  stor	  investering	  og	  
et	  så	  omfattende	  gravearbejde	  bør	  udskydes.	  
Bestyrelsen	  så	  gerne,	  at	  aftalen	  med	  YouSee	  var	  kortere	  end	  5	  år	  for	  derved	  hurtigere	  at	  
kunne	  få	  mulighed	  for	  at	  kunne	  tage	  stilling	  til	  spørgsmålet	  igen.	  Dette	  har	  ikke	  været	  
muligt.	  
En	  aftale	  med	  YouSee	  sikrer	  også,	  at	  det	  endnu	  i	  5	  år	  vil	  være	  muligt	  at	  anvende	  de	  
gamle	  analoge	  TV-‐apparater	  uden	  at	  skulle	  anskaffe	  særligt	  udstyr	  her	  og	  nu,	  ligesom	  
programudbuddet	  er	  endnu	  er	  størst	  hos	  YouSee.	  
Såfremt	  generalforsamlingen	  følger	  bestyrelsens	  indstilling	  betyder	  det,	  at	  der	  fremover	  
skal	  betales	  signalafgift	  pr.	  husstand	  og	  ikke	  –	  som	  hidtil	  –	  pr.	  hus.	  Huse	  med	  flere	  
husstande	  vil	  altså	  skulle	  betale	  et	  højere	  årligt	  bidrag.	  Bidragene	  vil	  se	  således	  ud:	  
Huse	  med	  1	  husstand:	  0	  kr.	  
Huse	  med	  2	  husstande:	  888	  kr.	  årligt	  
Huse	  med	  3	  husstande:	  2	  x	  888	  i	  alt	  1.776	  kr.	  årligt	  
Opkrævning	  vil	  ske	  sammen	  med	  den	  årlige	  opkrævning	  af	  det	  samlede	  bidrag	  til	  
husejerforeningen	  allerede	  for	  2009.	  Opkrævningen	  vil	  blive	  foretaget	  ved	  et	  samlet	  
totalbeløb	  og	  husstandene	  må	  selv	  internt	  beregne	  fordelingstal	  efter	  egne	  aftaler.	  
Såfremt	  Generalforsamlingen	  beslutter	  ikke	  at	  følge	  bestyrelsens	  indstilling,	  men	  pålægger	  
bestyrelsen	  at	  arbejde	  videre	  med	  en	  aftale	  om	  installering	  af	  fibernet	  og	  ny	  
signalleverandør,	  vil	  der	  blive	  indkaldt	  til	  ekstraordinær	  generalforsamling	  med	  
fremlæggelse	  af	  det	  endelige	  projekt,	  udkast	  til	  kontrakt	  og	  revideret	  budget	  for	  2009.	  
Herefter	  vil	  der	  ikke	  være	  nogen	  aftale	  med	  YouSee	  og	  indtil	  fibernettet	  er	  etableret	  kan	  
husejerne	  indgå	  individuel	  aftale	  med	  YouSee	  om	  levering	  af	  signal	  eller	  man	  kan	  tage	  
public	  service	  kanalerne	  på	  en	  digital	  stueantenne.	  Sidstnævnte	  kræver	  ingen	  
abonnementsaftale.	  Når	  det	  digitale	  signal	  og	  adgang	  til	  udvidede	  tv	  pakker	  er	  
tilgængelige	  pr.	  1.	  september	  2009,	  kan	  man	  også	  via	  Boxer	  modtage	  forskellige	  
programløsninger	  og	  mix	  mod	  betaling.	  
Hvad	  sker	  der,	  hvis	  generalforsamlingen	  forkaster	  begge	  forslag?	  
Generalforsamlingen	  kan	  beslutte	  at	  forkaste	  begge	  forslag.	  Hermed	  vil	  husejerforeningen	  
ikke	  længere	  stå	  som	  aftalepartner	  i	  relationtil	  signallevering	  og	  hvert	  enkelt	  hus	  vil	  selv	  
kunne	  træffe	  beslutning	  om,	  hvorledes	  man	  ønsker	  sine	  TV-‐	  og	  radiosignaler.	  
Det	  betyder	  naturligvis	  et	  fald	  i	  det	  årlige	  bidrag	  til	  husejerforeningen.	  Omvendt	  betyder	  
det	  også,	  at	  man	  enten	  skal	  investere	  i	  egen	  digital	  antenne	  og	  nøjes	  med	  de	  danske	  
public	  service	  kanaler	  i	  digitalt	  format	  -‐	  eller	  indgå	  aftale	  med	  YouSee	  om	  levering	  via	  den	  
eksisterende	  kabling.	  Prisen	  hos	  YouSee	  er	  imidlertid	  næsten	  det	  dobbelte	  af	  
grundpakkens	  pris	  end	  den,	  som	  husejerforeningen	  kan	  tilbyde	  via	  en	  fællesaftale.	  



Endelig	  skal	  man	  i	  så	  tilfælde	  også	  være	  forberedt	  på	  en	  del	  fremtidige	  
uoverensstemmelser	  vedrørende	  opsatte	  sattelitmodtagere	  i	  gårdhaverne,	  idet	  placering	  
af	  antenner	  ikke	  er	  tilladt	  på	  husene	  i	  henhold	  til	  den	  bevarende	  lokalplan.  



	  



	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  



	  



	  


