
April 2011 

 

Kære Hvedeboere, 

 

Muligt fremtidigt tv i Hvedevænget 

 

Baseret på præsentationen fra youSee, samt de efterfølgende diskussioner på den netop 

gennemførte generalforsamling, har bestyrelsen udarbejdet nedennævnte forslag til nyt tv set-

up i Hvedevænget. 

 

Eftersom en vedtagelse af bestyrelsens forslag (både 1A & 1B) vil omfatte en væsentlig 

ændring af det bestående tv set-up i Hvedevænget, samt en økonomisk byrde for alle 

husstande, er bestyrelsen af den opfattelse, at forslagets gennemførelse kræver en vedtagelse 

efter § 11 i vore vedtægter. 

 

Forslaget bygger på de priser og tal, som youSee har opgivet. 

 

Forslag 1A 

 

youSee overtager vort eksisterende tv-anlæg, der nedlægges og erstattes af et nyt anlæg, 

som YouSee etablerer og vil stå som ejer af. Økonomien vil være: 

 

Tilslutnings afgift kr. 79.600.- inkl. moms.  

 

Alle husstande i Hvedevænget betaler følgelig et engangsbeløb på 1000,- kr. 

 

Pakkepriser pr. måned for den enkelte husstand vil være: 

Grundpakken 188,99 kr. (opkræves direkte hos den enkelte husstand) 

Mellempakken 309,00 kr. (opkræves direkte hos den enkelte husstand) 

Fuld Pakke 409,00 kr. (opkræves direkte hos den enkelte husstand) 

 

Pakkepriserne er inkl. moms, administration, koda, copydan, samt service af antenneanlægget 

frem til første stik ind i boligen.  

 

 

Forslag 1B 

 

youSee etablerer et nyt tv-anlæg i Hvedevænget til erstatning af det nuværende. 

Hvedevænget køber anlægget af youSee. Økonomien vil være: 

 

Købspris 548.473 kr. inkl. moms  

 

Alle husstande i Hvedevænget betaler følgelig et engangsbeløb på 6850,- kr. 

 

Pakkepriser pr. måned for den enkelte husstand vil være: 

Grundpakken 125,68 kr. (opkræves direkte hos den enkelte husstand) 

Mellempakken 261,63 kr. (opkræves direkte hos den enkelte husstand) 

Fuld Pakke 361,20 kr. (opkræves direkte hos den enkelte husstand) 

 

Pakkepriserne er inkl. moms, administration, koda, copydan samt service af antenneanlægget 

frem til første stik i boligen. 

 

Med venlige forårs hilsener  

 

Bestyrelsen i Hvedevænget 



 

 

Motivation for bestyrelsens forslag om youSee i Hvedevænget. 

 

Hvedevænget har i dag fælles antenne anlæg, som alle er forpligtet til at betale til i henhold til 

vedtægterne. Anlægget er ejet af Hvedevænget, og al vedligeholdelse betales af 

Hvedevænget. Over de sidste 10 år er der i gennemsnit brugt 500,- pr. hus pr. år til 

vedligeholdelse/opgradering af anlægget. 

Vedtages bestyrelsens forslag af Hvedevængets generalforsamling, vil anlægget fremover ejes 

af youSee og enhver udgift til vedligeholdelse vil være for deres regning. youSee vil ligeledes 

være ansvarlige for kvaliteten af det udsendte signal helt frem til stikket i det enkelte hus. 

 

Udover de synlige udgifter, har anlægget og kanaludvalget over de seneste år medført en stor 

arbejdsbyrde for de Hvedeboere der har været involveret i vedligeholdelsen, og har ligget til 

grund for store og lange diskussioner på vores Generalforsamlinger.  

youSee giver os mulighed for individuelle løsninger – noget som længe har været et ønske fra 

mange i Hvedevænget - idet det vil være muligt for den enkelte husstand at sammensætte sit 

egen kanaludvalg.  

 

Et af bestyrelsens problemer med forslaget fra youSee har været en bekymring for, at vi med 

youSee’ tilbud mister kontrollen med vores anlæg, og at youSee vil få monopol på 

Hvedevængets tv. Men ved nærmere eftertanke føler vi ikke der vil blive tale om monopol, da 

der stadig findes mange alternativer. Man kan få tv via sit telefonstik, man kan opsætte en 

parabol, eller man kan opsætte en digital antenne.  

Via telefonstikket findes pt. udbud fra TDC i form af Hometrio eller Homeduo. 

En parabol tilbydes sædvanligvis gratis ved oprettelse af aftale med f.eks. Viasat. 

Boxer kan i dag tilbydes i Hvedevænget via anlægget i kælderen. Denne mulighed vil falde 

bort ved youSee forslaget, men man kan for under 300,- kr. anskaffe en digital antenne, som 

kan modtage Boxer signalet. Denne kan, som en parabol, opsættes på en sådan måde at den 

ikke vil være til gene for naboer. 

  

En del Hvedeboere har installationer i husene som gør det muligt at se tv i flere rum.  

De som har Boxer på flere tv, ved at der pålægges kortafgift for alle tv. Denne afgift 

forekommer ikke hos youSee. Man betaler for den pakke man vælger, og herefter kan man 

modtage signalerne til så mange tv man måtte ønske.  

Der kan dog være behov for fornyelse af de kabler der er trukket i huset, men det vil gøre sig 

gældende ved alle nutidens tv løsninger. Jo mere teknisk det bliver og jo bedre kvalitet der 

tilbydes, jo større bliver kravet til de kabler der distribuerer signalet. Det skal her noteres at 

en udgift til omlægning af kabler i det enkelte hus vil være for egen regning…  

 

Vælger Hvedevænget at sige nej tak til tilbuddet fra youSee, vil det blive nødvendigt at tage 

nogle principielle beslutninger omkring fremtiden. En udvidelse af den nuværende 

Hvedepakke, vil kræve yderligere omlægninger i anlægget. Derudover vil flere og flere kanaler 

falde fra som gratis kanaler, så udvalget vil blive mindre med tiden. Det kan nævnes at der pt. 

er udsigt til at TV2 bliver en betalingskanal. 

Vi vil således finde os selv i en situation, hvor en større investering vil være påkrævet, hvis vi 

fortsat skal kunne tilbyde alle Hvedeboere en Hvedepakke med analogt udsendte kanaler, eller 

på sigt overgå til at udsende kanalerne digitalt. 

Det vil ligeledes være nødvendigt at tage stilling til det fremtidige kanaludbud – hvor mange 

og hvilke kanaler skal distribueres.  

Bestyrelsen ser det desuden som et must at min. 2 Hvedeboere melder sig til 

Antenneudvalget, da arbejdsbyrden er for stor for en person at bære alene. 

 

 

Med venlige forårs hilsener  



 

Bestyrelsen i Hvedevænget 


