Referat fra den
Ekstraordinær generalforsamling i Skovparkens grundejerforening
Torsdag d.13.12.2021, afhold på Hotel Nyborg Strand.
Der var i alt 77 stemmeberettiget husstande, hvoraf de 14 var fuldmagter.

1. Valg af dirigent

Ivar Hviid vælges – den ekstraordinære generalforsamling er gyldigt indkaldt

2. Formandens velkomst

Marck kommer med en kort beskrivelse af bestyrelsen arbejde, og takkede bestyrelsen og
specielt IT-udvalget for det arbejde der indtil nu, var lagt i arbejdet med at udarbejde
forslag til fremtidig TV- og internet i Skovparken.
Der er blevet sendt kontingent regninger ud, som beklageligvis var behæftet med fejl.
Dette skyldtes at der har været fejl i de lister som Stofa har leveret, over hos hvem de har
opkrævet grundejer- og antennekontingent.
Bestyrelsen trækker forslag 2 tilbage, idet det har vist sig at for at det skulle kunne
gennemføres, ville det kræve en ændring af foreningens vedtægter, og at der var nogle
problemstillinger ifm. juraen omkring binding af de enkelte matrikler, når der skulle
optagers banklån til finansieringen.

3. Forelæggelse af 1. og 3. forslag

Mette fremlagde både forslag 1. som var bestyrelsens forslag til drift af eget
TV- og Internet anlæg. Samt forslag 3. som var Stofa’s oplæg til en modernisering af
vores anlæg.
Forslag 1 – Bestyrelsens forslag
Efter Mette’s gennemgangen af forslag 1, blev evt. samarbejdspartnere præsenteret.
Stig Wulff Christensen fra Infowice, som skal stå for Skovparkens internet, fortalte kort om
hvordan det fremtidige internet er opbygget og hvordan man skulle tilmelde sig de
forskellige muligheder.
Ole Møller fra Dansk Kabel-TV, der skal stå for den fysiske del af vores antennenet.
Han fortalte bla. om hvordan de havde gennemgået vores installationer og kabler. Og om
hvad der skulle laves til ifm. flytning fra Stofa, og om fremtidige udvidelsesmuligheder.
Peter Fredsted fra Alente, der bliver leverandør af TV-løsningen, holdt et lidt længer oplæg
om hvordan TV-pakkerne var opbygget, således at man fik en forståelse for hvordan
priserne på pakkerne blev bestemt.
Derefter fortalte han om deres Web-TV, kaldet Playmaker, og om hvordan denne kunne
bruges på tværs af platforme (TV, Tablet, Smartphone) både med deres egen TV-boks,
Apple-TV og Android.
Og sluttede af med at fortælle om mulighederne for at tilkøbe separate TV-kanaler.
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Kassereren påpegede at det viste budget ifb. med forslag 1, er et foreløbigt budget.
Det endelige budget vil ligge klar på den ordinære generalforsamling i 2022.
Forslag 3 - Stofa
Deres tilbud var i store træk det samme forslag som blev afvist på den Ordinære
generalforsamlingen i 2020. Dog med en kortere bindingsperiode så nu ville være på 5 år.
Se den samlede præsentation af begge forslag bagerst i referatet.
Spørgsmål fra salen:
Hvis forslag 1 vedtages, er der så mulighed for IP-telefoni og hvad kommer det til at koste?
Svar: Det bliver muligt at få IP-telefoni, men da forhandlingerne med leverandører
ikke er afsluttet endnu, kan bestyrelsen ikke oplyse en endelig pris, men der arbejdes på at
få en løsning der ligner den vi har nu.
Hvad sker der med E-mail konti der ligger hos Stofa hvis forsalg 1 gennemføres?
Svar: Da Stofa ejer e-mail domænet @skovparknet.dk er det ikke muligt at beholde disse
mail-konti, ved overgangen til eget drevet net. (ved et evt. skifte til Energi-Fyn vil man
ligeledes ikke kunne beholde gamle mail-adresser der ligger ved Stofa).
Bestyrelsen vil forsøge at forhandle med Stofa om muligheden for at kunne tilgå mails i en
længere overgangs periode.
Er det muligt at flytte overskud fra antennedelens budget over til grundejerforeningen?
Svar: Ja det er muligt, men det vil ikke komme på tale de første 5 år, idet bestyrelsen mener
at det er vigtigere at kunne spare op til løbende modernisering af antennenettet.

4. Afstemning

Forslag 1 blev vedtaget med meget stort flertal.
(Forslag 1 = 73, Forslag 3 = 3, og 1 blank)

Dette betyder at Stofa lukker deres signal d. 30/4-2022, og vores eget TV og internet går i
luften d. 1/5-2022.
I løbet af april 2022 vil der blive gennemført test og Dansk Kabel-TV vil have teknikere i
Skovparken som vil kunne hjælpe beboere med evt. problemer med tekniske installationer
på de enkelte matrikler samt med hjælp til konfiguration af TV og Internet i hjemmet.
Herefter takkede Marck for den gode stemning der havde været under
generalforsamlingen, som herefter sluttede.
Efterfølgede havde deltagerne mulighed med at snakke og stille spørgsmål til vores
fremtidige leverandører.
Referent:
Jack Nielsen
Sekretær
GRF-Skovparken
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