
 
 

UDSÆTTELSE af Generalforsamling  
til  

onsdag 28. april 2021 kl. 19.00 på Bredekærgård 
 

Ifølge vedtægterne skal generalforsamling afholdes i løbet af marts måned, men da det 
på grund af Covid-19 restriktioner ikke kan lade sig gøre i marts, har bestyrelsen 
besluttet at udskyde mødet, foreløbigt til 28. april, hvor det forhåbentlig vil være tilladt 
at mødes mere end 5 personer. Det kan muligvis blive nødvendigt med endnu en 
udskydelse, afhængigt af gældende restriktioner. 
 
Dagsorden og revideret regnskab vil blive udsendt mindst 2 uger før mødet. Vi har 
allerede modtaget forslag til dagorden, men hvis der er yderligere forslag, kan det 
således stadig nås i løbet af marts måned. 
 
Et punkt på dagordenen vil være drøftelse af afløser for Kabel Plus, når deres signal 
forsvinder 31. maj. Som måske ikke alle er klar over, har vi her i foreningen en fælles 
tilslutning til fællesantennen, som p.t. administreres af Kabel Plus, selv om hver enkelt 
parcel er tilsluttet som individuel bruger. Det betyder, at vi samlet kan indgå en aftale 
med en anden udbyder, og bestyrelsen er p.t. i kontakt med mulige afløsere for Kabel 
Plus. Så snart vi hører nyt og får et tilbud, sender vi beked ud. 
 
Uanset om vi finder nye fælles muligheder, skal vi stadig forvente at vi alle enkeltvis 
får et tilbud fra Stofa, som har købt fællesantennen. (se meddelelsen på Ishøj Kommunes 
hjemmeside: https://ishoj.dk/ishoej-faellesantennes-medlemmer-skal-skifte-leverandoer)  
 
Vi venter  naturligvis stadig på nyt om den fiberforbindelse, vi blev tilbudt fra Yousee, 
men de har åbenbart haft svært ved at holde hvad de lovede. Vi har som tidligere 
oplyst haft møde med nogle teknikkere, men har endnu ikke fået tilsendt en mulig 
plan for strukturen, så vi skal ikke forvente at have en fungerende fiberforbindelse 
inden 1. juni.  
 
 
OBS: For at undgå unødige udgifter, vil fremtidige meddelelser om møde samt 
information om antenneudbyder blive delt på hjemmesiden www.vildtbaneparken.dk 
samt Facebooksiden Naboskab Vildtbaneparken. 
 
 
Bestyrelsen 
26 februar 2021 
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