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Formanden bbd velkommen og man gik herefter over til dagsorden
1.

Valg af dirigent
Charlotte Pedersen blev valgt som dirigent og konstaterede
slutningsdygtigt.

2.

Formandens

mødet for lovligt indvarslet og be-

beretning

Formandens beretning, der blev omdelt til medlemmerne

på mødet, blev gennemgået og kort

uddybet af formanden. Beretningen vedhæftes.
Udskiftning af switche er forløbet stort set uden gener.
Fortsat generelt stor tilfredshed med Dansk KabelTV, hvorimod utilfredsheden med You See og
deres service er ganske betragtelig. (hele bordet rundt)
Ole Lagoni påpegede at vi burde få arrangeret det møde med You See, som de længe har lovet.
Efter nogle bemærkninger om den nye lov om tv-forsyning, kanalvalg m.v. blev det påpeget, at
vi skal have undersøgt løbetiden på vores nuværende You See-aftale.

(Aftalen er Indgået i 4. kvartal 2014 med en 24 måneders bindingsperiode fra første betaling og dermed
uopsigelig til 31/12.2016. Den skal skriftligt opsiges med 12 måneders varsel.
Det indebærer, at vi reelt kan opsige aftalen nu, til ophør om et år (til udgangen af et kvartal)
Dette indebærer vel, at vi snart kan overveje at gå iforhandling med You See om tegning affornyet kontrakt med nye betingelser i henhold til den nye lovgivning.
Jegforeslår, at dette spørgsmål tages på repræsentantskabsmødet i efteråret 2016.)
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3.

Behandling

af indkomne

forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på mødet.
4.

Valg afformand
Ole Dannemann

(Humlevænget)

genopstillede som formand og blev enstemmigt valgt med

applaus.
5.

Eventuelt
Der fremkom på ny historier om hvordan DKTV bare fik løst problemerne efterhånden som de
opstår, hvorimod You See brillierer med at være rigtig svære at råbe op og rigtig svære at få til
at løse problemerne.
Mødet overgik herefter til mere hyggesnak og dirigenten valgte at afslutte den formelle del af
mødet så referenten kunne komme hjem i seng.
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