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Eneste punkt på dagsordenen var beslutning om den fremtidige TV løsning i vores 
Grundejerforening. 
 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent. John Simonsen, Sigridsvej 21  
 
På den ordinære generalforsamling 14. maj 2009, besluttede beboerne at bestyrelsen 
skulle arbejde videre med muligheden for en Dong løsning contra den nuværende anten-
ne. Den fremtidige antenneløsning for Dankær skulle derfor endeligt besluttes på den eks-
traordinære generalforsamling.  
   
Tilde fra Dong præsenterede de forskellige muligheder, der lå i Dong’s tilbud omkring valg-
frie pakkeløsninger med TV, bredbånd, IP telefoni m.v. Der blev i 2 timer stillet gode kriti-
ske spørgsmål og drøftet muligheder og omkostninger. Se mere om muligheder og om-
kostninger for Dong digitalisering i ref. fra generalforsamlingen og på www.dankaer.dk,   
   
 
Pkt. 2.  Afstemning om fremtidige TV løsning. 
Under generalforsamlingen skulle der stemmes for en bibeholdelse af det nuværende an-
tenneanlæg eller en digital fibernetløsning leveret af Dong.  
   
Der var mødt 26 stemmeberettiget parceller. 
   
Resultatet af afstemningen blev 23 for en Dong løsning og 3 for en bibeholdelse af det 
nuværende antenneanlæg.   
 
Jfr. § 14 i vedtægterne de sidste linier, står der at ”Beslutninger, der kræver bidrag ud over 
administrationsbidraget, kan kun vedtages af mindst 2/3 (66%) af de på generalforsamlin-
gen mødende medlemmer”.  
 
På mødet stemte 88% for Dong løsningen og forslaget blev vedtaget.  
 

Der er 12 parceller vi endnu ikke har fået en tilkendegivelse fra. Næstformand, Bent tager 
kontakt til de enkelte beboere, idet disse også, uagtet at vi ikke kender deres holdning til 
det vedtagne, er forpligtet til at være med. 
Jfr. § 22 i vedtægterne står at såfremt en lovlig vedtaget beslutning ikke respekteres af 
den enkelte grundejer, kan beslutningen iværksættes af foreningen for den pågældende 
grundejers regning. 
 
Der var et forbehold fra de fremmødte om, at vi naturligvis skal ud af den nuværende an-
tenne ordning. Gjellesten som vi deler antenne med er orienteret om alle muligheder og de 
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beslutninger, der er truffet på vores generalforsamlinger. I de tilbud vi har indhentet fra TV 
udbydere har Gjellesten også været medtaget, for at få de bedst mulige tilbud. Etablerin-
gen af Dong løsningen ville være blevet billigere såfremt Gjellesten også ønskede denne. 
Gjellesten ser dog ikke behov for en ændring p.t. Derfor taler formanden med Jan fra Gjel-
lesten og evt. en advokat, således beboerne ikke får ekstra udgifter i den mellemliggende 
periode. 
 
 
ETABLERING AF DONG FIBERNET LØSNING 
Dong løsningen forventes afsluttet senest 1. november 2009.  
 
Løsningen betyder at der indlægges fibernet i alle husstande og opsættes en boks for til-
slutning af TV, bredbånd og telefoni, alt efter hvad du som beboer ønsker. Alt kan dog til- 
og fravælges og der skal således betales etableringsomkostninger og min. abonnement i 6 
mdr.  
 
Eksempler på pakker hos de mange udbydere ved Dong ses i den brochure, der er uddelt 
eller som Bent kommer forbi med.  
 
Spørgsmål 
Spørgsmål til Dong løsningen og den rentefri finansiering over 3 år af etableringsomkost-
ningerne på kr. 7.495 kan rettes til Tilde Winterberg fra Dong på 9955 8769 / 9955 1111 
ell. via mail: tilwi@dongenergy.dk Øvrige spørgsmål kan rettes til næstformand Bent på 
3641 4812 / 2444 5496 
 
 
GRAVEARBEJDE 
Da Dong løsningen kræver gravearbejde på den enkelte matrikel har Dankær fået en billi-
gere aftale i stand med Svend Aage Johansen Sigridsvej 40 (4717 7574 / 2037 7321) og 
han tilbyder:  
 
Gravning ca. 15 meter i jord/græs for kr. 1500 med tildækning - kontant. Længere afstand 
en god pris aftales. Gravning hvor der er fliser, her kan indhentes et godt tilbud hos Svend 
Aage som genlægger fliser og evt. retter op. 
  
Man kan også selv grave eller lade Dong udføre arbejdet for kr. 4.500. Prisen er for ca. 15 
meter. Der graves en smal rende i ca. 40 cm. dybde. Dong vil oplyse den enkelte hvor for-
bindelsen skal føres ind.  
 
 
 
 
 
P.b.v.  
Referent Cherie Thomsen, den 24. juni 2009 
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