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Referat af ekstraordinært afdelingsmøde afholdt

26. september 2019 kl. 19:00

i Medborgerhuset ”Kometen”, Hvidovrevej 280

Referatet er indføjet med fed skrift under de enkelte dagsordenspunkter.

Tilstede var beboere fra 340 husstande samt konsulent Christian Limkilde, Yousee, 
ejendomsleder Kim Andersen og Henrik Christiansen, DAB.

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
Afdelingsbestyrelses formand Henrik Berg bød velkommen og foreslog 
Henrik Christiansen, DAB, som dirigent. Henrik Christiansen fastslog, at 
mødet var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. Henrik fik samtidig 
afdelingsmødet godkendelse af, at Christian Limkilde, Yousee, deltog i 
mødet.

Henrik Berg blev valgt som referent. Som stemmeudvalg blev Jan 
Larsen, Gh 42, Christian Andersen, BV, 14, 1.th. og Ole Weiss , ANB 
141, 1. th. valgt.  

2. Overgang til YouSee ”Bland Selv” TV løsning
IT gruppen foreslår, at afdelingen overgår til en ”Bland Selv” løsning, hvor den 
enkelte beboer har større mulighed for selv at vælge, hvilke TV kanaler de kan 
modtage fra YouSee. Forslaget medfører kort fortalt: 

 Ved tilslutning til fællesantenneanlægget vil man blive opkrævet 160 kr. 
om måneden på huslejeopkrævningen og man vil modtage de kanaler, 
som i dag er i YouSees grundpakke.

Hvidovre almennyttige Boligselskab
BREDALSPARKEN & GRENHUSENE

REFERAT

Afdelingsmøde
den 26. september 2019
Udsendt 
den 3. oktober 2019
MDR-2019-00672
Side 1 af 2
1301   HEC 1301 / Lejer 26-09-2019 19:00 
26-09-2019 21:00 



Hvidovre almennyttige Boligselskab
BREDALSPARKEN

DAGSORDEN

Afdelingsmøde
den 26. september 2019
Udsendt 
den 29. august 2019
MDR-2019-00672
Side 2 af 3

N
ot

 a
ss

ig
ne

d 
m

aj
14

 De øvrige TV kanaler leveres via YouSee Bland Selv-pakker. Disse skal 
afregnes og bestilles direkte hos  YouSee.

 I den månedlige pris indgår en YouSee tv-boks. Tv-boksen bestilles hos 
YouSee.

 Der vil, som i dag, i visse tilfælde blive opkrævet gebyr i forbindelse med 
tilmelding og pakkeskift.

For yderligere information henvises til det vedlagte informationsmateriale.

Jonas Holm Bundgaard fra IT-Gruppen gennemgik punktet. Jonas 
opdelte sin gennemgang i en historisk opridsning af TV 
signalleveringen i Bredalsparken, nævnte problematikken om uenighed 
mellem Yousee og Discovery om Discoverys kanalers placering og 
distribuering samt endelig selve forslaget om overgang til ”Bland-selv” 
løsning. Jonas nævnte bl.a. de administrative og økonomiske 
udfordringer ved det nuværende system, hvor skift af TV signal pakke 
involverer både IT-Gruppen, Yousee og DAB. Jonas gennemgik 
endvidere prisstukturen i det nye forslag.

Der var undervejs spørgsmål fra og debat i salen.

Der blev fremsat forslag om, at den endelige afgørelse ikke skulle 
træffes på afdelingsmødet, men ved en urafstemning bland 
afdelingernes beboere. Ved håndsoprækning blev det besluttet, at 
forslaget ikke skulle sættes til urafstemning.

Ved skriftlig afstemning blev det besluttet, at afdelingen overgår til 
”Bland-selv” løsning fra Yousee, idet der blev afgivet 439 stemmer for 
forslaget, 231 stemmer i mod forslaget og 9 stemmer var blanke eller 
ugyldige.

Dato for ændring kendes endnu ikke, men vil blive udmeldt 
efterfølgende, da en række praktiske og administrative forhold skal 
afklares.
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3. Forslag om kollektiv opkrævning af internet
YouSees TV bokse kræver internetadgang. IT-Gruppen foreslår derfor, at alle 
beboere tilsluttes afdelingens internetadgang og betalingen for 
internetabonnementet opkræves kollektivt. 

Det vil medføre, at posten og udgiften til internet falder bort på 
huslejeopkrævningen. Til gengæld ændres posten ”bolignet”  fra 50 til 60 kr. 
pr. måned.

Den samlede økonomiske ændring ved dette forslag er:
 De der i dag ikke er tilmeldt internettet vil samlet stige 10 kr. om 

måneden.

 De der i dag er tilmeldt internettet, vil samlet set falde 10 kr. om 
måneden.

Når ændringen ”kun” bliver 10 kr., skyldes det, at der er andre besparelser 
indregnet og at der bliver besparelser på udgifter til registrering og 
pakkeændringer hos internet abonnenterne ved en kollektiv løsning.

Forslaget betyder også mindre administration for IT-Gruppen, som er en frivillig 
ulønnet gruppe af beboere.

Jonas Holm Bundgaard fra IT-Gruppen gennemgik punktet. Jonas 
fremhævede igen de økonomiske omkostninger og administrative 
udfordringer ved det nuværende system.

Afdelingsmødet besluttede ved håndsoprækning at overgå til kollektiv 
opkrævning af internetafgift, således at alle beboere får adgang til 
internet via afdelingens netværk.

Mødet blev afsluttet kl. 20.20

Henrik Christiansen Henrik Berg Henrik Berg
Dirigent Referent Formand for afdelingsbestyrelsen


