
 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag den  
23. november 2016 for afdeling 25 AAB i Grøndalscentret 

  
 
Dagsorden: 

 

1. Velkommen 

2. Valg af dirigent 

3. Gasinstallationer i lejemålene 

4. TV kanaler og internet 

 
  

 
 
Ad. 1  
Formanden ved Benny Granstrøm bød velkommen til generalforsamlingen og takkede for 
det flotte fremmøde. Der var i alt 140 stemmeberettiget der deltog i generalforsamlingen. 
 
Ad. 2  
Benny Granstrøm blev valgt som dirigent.  
 
 
Ad. 3  
Projektleder og bygningskonstruktør Kenn Amhild fra AAB informerede om HOFORs 
trykprøvemåling af vores gasrør. Desværre klarede rørene ikke denne måling og gassen 
er derfor blevet lukket i de lejligheder hvor renoveringen pågår. Der skal derfor stemmes 
om, om vi skal beholde gassen hvilket vil give en huslejestigning eller om vi skal nedlægge 
gassen og i den forbindelse, blev der informeret om indkøb af nyt elkomfur, til de beboere 
der bliver ramt af gaslukningen. 
 
Der var 138 stemmer for nedlæggelse af gasinstallationer og 2 der undlod at stemme. 
 
Så gasinstallationerne i lejlighederne vil derfor blive nedtaget under renoveringen, samt i 
de flyttelejligheder der måtte komme i fremtiden.  
 
Der skal samtidig informeres om, at de elkomfurer der tildeles de lejere der i dag har gas, 
ejes af lejeren og derfor har afdelingen ingen vedligeholdelses forpligtelser. 
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Der er i alt 110 gaskunder fordelt over karre A og B. 
 
Ad. 4 
Bestyrelsesmedlem Martin Wielandt, samt en medarbejder fra Yousee informerede om det 
tilbud bestyrelsen havde modtaget fra Yousee, det er en aftale der sikrer 
afdelingen et nyt stikledningsanlæg, så det kollektive sløjfeanlæg bliver nedtaget og vi selv 
kan bestemme vores tv pakker, samtidig vil vi så leve op til den lovgivning der træder i 
kraft pr 01/01-2018 
 
Dette nye anlæg vil gøre, at man helt frit kan vælge hvad man ønsker af tv, helt ned på 
kanal niveau. Eller helt fravælge det, hvis man slet ikke ønsker tv.  
 
I forbindelse med opsætning af nyt kabel-tv har Yousee's kabel leverandør, Dansk kabel-tv 
givet tilbud på at opføre et nyt infrastruktur netværk i afdelingen, som vil blive opført 
samtidigt med kabel-tv. 
 
Dette som led i mange beboers ønske om at få tilgang til fibernettet og for at fremtidssikre 
afdelingen.  
 

Netværket vil give os mulighed for: 

● Nem og billig mulighed for installering af centraliserede tjenester i afdelingen, f.eks. 
intelligente brandalarmer, dørtelefon med video, central energi overvågning, vaskeri 
reservationer, generel videoovervågning mm. 

● Adgang til fibernettet, dvs. landets hurtigste internet til landets billigste priser  

 

Prisen for netværket er forhandlet ned til 399.860,- fordi vi opnår samlerabat med 
kabel-tv. Samtidigt sparer afdelingen ved denne etablering betydelige omkostninger i 
forbindelse med licitation. 

 
Bestyrelsen anbefaler derfor klart et ja til dette og påtænker at finansierer det ved at 
annullerer en kommende reduktion i antennebidraget der var planlagt fra årsskiftet.  
Dermed vil dette ikke resulterer i direkte huslejestigning og netværket vil være hurtigt 
udbetalt. 
 
 
Der blev stemt om: 
Oprettelse af nyt yousee stikledningsanlæg mod 7 års binding. 
 
Der var 138 der sagde ja til tilbuddet fra Yousee, 1 der stemte nej og 1 der stemte blankt. 
 
Oprettelse af fibernetværk fra Dansk kabel-tv  
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Der var 139 der sagde ja til tilbuddet fra Dansk kabel-tv og 1 der stemte nej. 
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