
 

 

Udsættelse af generalforsamling 2020 

Ifølge vedtægternes § 18 stk. 2 skal ordinær generalforsamling afholdes senest i april måned. Men som 

følge af regeringens foranstaltninger mod Corona-situationen har bestyrelsen besluttet at udsætte på 

ubestemt tid. 

Regnskabet for 2019 vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside (bag login) snarest muligt. 

Bestyrelsesmedlemmer som er på valg fortsætter frem til den nye dato.  

 

Der indkaldes så snart situationen tillader.  

 

Det igangværende arbejde 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med optimering af vores infrastruktur for at sikre kvaliteten af især 

internettet. De planlagte anlægsinvesteringer til 2019 er endnu ikke foretaget i fuldt omfang, idet vi har 

afventet resultaterne af et tilsvarende arbejde i Tune for at undgå at iværksætte forkerte eller unødvendige 

tiltag.  

I 2019 har vi fået udskiftet de passive enheder (fordelere, kabler og stik), og i løbet af 2020 vil vi få skiftet 

de aktive enheder (forstærkere), sikre større kapacitet til alle ved at splitte nettet op i 4 ”øer” (en 4-dobling 

af den nuværende kapacitet) samt fokusere på implementering af bedre modems.  

Vi kan allerede nu tilbyde vore medlemmer en opgradering af det gamle modem til et nyt med forbedret 

wi-fi-dækning. Vi har dog besluttet, at der skal være en delvis egenbetaling og lancerer derfor følgende 

tilbud pr. 1. april (og det er ikke en aprilsnar): 1 års binding til VAL internet inkl. nyt ARRIS TG3442SP for kr. 

1.695,- inkl. moms. Modemmet har en værdi af ca. 1.000,- og vil som hidtil være foreningens ejendom. Du 

kan bestille det nye modem på hjemmesiden under fanen Internet. 

På TV-siden vil vi i løbet af sommeren få en ny platform til Web-TV som afløser for GPLAY. Dette vil vi 
informere nærmere om når løsningen er klar til at blive sat i drift.  
 
 
Pakkepriser 2020  
 
De forventede pakkepriser for 2020 er 

        Grundpakken kr. 89,- 

        Mellempakken kr. 348,- 

        Fuldpakken kr. 556,- 
Beløbene vil blive endeligt annonceret på generalforsamlingen og reguleret på opkrævningen for 2. halvår. 
 

Aktuel information 
 
TV2 News er blevet tilføjet Grundpakken som en gestus fra TV2 i forbindelse med Corona-situationen. 
Denne aftale er forlænget frem til udgangen af april. 
 
TV2 Play – den fulde og reklamefri udgave - kan nu bestilles i Selvbetjening for kun kr. 49,- pr. måned, hvis 

du har mellempakke eller fuldpakke. De første 30 dage er gratis.  

c/o Ole Bendix (Formand), Naturparken 14, Vindinge, 4000 Roskilde 

CVR NR.:  17 89 60 91   AKUT-TLF.:  4440 0031 (generelle henvendelser skal ske via hjemmesiden) 

e-mail: bestyrelse@vindinge-antennelaug.dk  ●  www.vindinge-antennelaug.dk 

 
Vindinge, den 3. april 2020 


