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Grundejerforeningen Hvedevænget 
 
 
 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 21. november 2006 
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent. 
2. Gennemgang og drøftelse af tilbud fra TDC Kabel TV. 

Under punktet deltager konsulent fra TDC Kabel TV. 
3. Kortfattet gennemgang af mulighed for ombygning og forbedring af eksisterende 

antenneanlæg. 
4. Afstemning vedrørende tilbud om etablering af TDC Kabel TV. 
5. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning). 

 
Ved starten af generalforsamlingen var 65 huse repræsenteret, 50 huse ved personligt 
fremmøde og 15 huse ved fuldmagt. Desuden var to medarbejdere fra TDC Kabel TV til 
stede. 
 
ad 1 – Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Margit Nielsen, nr. 77 som dirigent. Margit accepterede valget og blev 
uden modkandidat valgt med applaus. 
 
Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og var 
beslutningsdygtig efter §11. Dernæst meddelte dirigenten, at der ville blive gennemført 
skriftlig afstemning om tilbuddet fra TDC Kabel TV. 
 
Dirigenten gav derefter ordet til formanden, som forklarede, at den ekstraordinære 
generalforsamling var indkaldt på baggrund af et forslag på den ordinære generalforsamling 
den 8. marts 2006 om at undersøge muligheden for at indføre kabel TV i Hvedevænget. 
Formanden takkede Antenneudvalget for dets store arbejde i forbindelse med undersøgelsen. 
 

ad 2 – Gennemgang og drøftelse af tilbud fra TDC Kabel TV 
 
Tilbuddet fra TDC Kabel TV var uddelt til alle huse i Hvedevænget inden 
generalforsamlingen. 
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Dirigenten gav derefter ordet til konsulenten fra TDC Kabel TV, som præsenterede tilbuddet 
og besvarede en række uddybende spørgsmål, bl.a. om anvendelse af eksisterende 
hovedkabler og kabelføring ud til og mellem de enkelte huse. Dirigenten takkede konsulenten, 
som derefter sammen med den anden repræsentant for TDC Kabel TV forlod 
generalforsamlingen . 
 
ad 3 – Kortfattet gennemgang af mulighed for ombygning og forbedring af 
eksisterende antenneanlæg  
 
Antenneudvalget gennemgik mulighederne for ombygning og forbedring af det eksisterende 
antenneanlæg. Det vil være muligt at forbedre signalforholdene ved installation af 
forstærkere, og det vil være muligt at tilføje et antal yderligere kanaler. 
 
På spørgsmålet om hvorfor udvalget ikke havde indhentet flere tilbud, svarede formanden, at 
grundejerforeningen var for lille til, at flere udbydere havde fundet det interessant at 
udarbejde et tilbud. 
 
Udsigterne til at få adgang til fibernet blev nævnt, men der er ingen sikkerhed for, hvornår det 
bliver muligt. 
 
Formanden forklarede, at bestyrelsen på sidste generalforsamling havde lovet at forbedre 
signalforholdene, men at projektet var sat i stå p.g.a. forslaget om kabel-TV på sidste 
generalforsamling. Formanden understregede, at bestyrelsen naturligvis mener, at alle skal 
have en ordentlig modtagelse af TV-signaler. Bestyrelsen vil se på signalforholdene igen og 
vil fremlægge forslag til forbedring af det eksisterende antenneanlæg på næste ordinære 
generalforsamling. 
 
ad 4 – Afstemning vedrørende tilbud om etablering af TDC Kabel TV. 
 
Der foregik skriftlig afstemning efter vedtægternes §11, som betyder, at et forslag skal 
vedtages med 2/3 flertal. 
 
64 huse var repræsenteret ved afstemningen. Der var 56 stemmer for forslaget, 66 stemmer 
imod og 6 ved-ikke stemmer. 
 
Forslaget faldt derfor. 
 
Ad 5 – Eventuelt. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00 
 
 
 

Hanne Rasmussen 
Formand 

Margit Nielsen 
Dirigent 

Lene Hesselberg 
Referent 

 


