Nyhedsbrev februar 2014

GENERALFORSAMLING
TIRSDAG 25. MARTS 2014 kl. 1900
Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby
(samme sted som sidst)
HUSK AT FORSLAG SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE SENEST 1. MARTS !!!

BEBOERMØDE – grønne områder
Mandag den 10. marts kl. 1900
I forbindelse med renoveringen af de grønne områder foreslår bestyrelsen, at næste
etape af de grønne områder iværksættes. Det drejer sig området omkring blok 1 + 2.
Motivationen er, at der i øjeblikket pågår omfattende gravearbejde på vores grund
i.f.m. bygning af LIDL (gammel varmecentral på Sjælør Boulevard ved gymnasiet),
hvor vi vil få kompensation for ulejligheden.
Ved reetableringen af det ødelagte er det derfor oplagt, at vi fortsætter med den
planlagte renovering.
Vores rådgivere vil på dette møde tegne og fortælle omkring renoveringen omkring
blok 1+2, og der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.
Udgangspunktet er det materiale, som blev fremlagt på sidste orienteringsmøde –
som er tilgængeligt på foreningens hjemmeside.
Der kommer forslag til generalforsamlingen, om renovering af de grønne områder
ved blok 1+ 2.

Bestyrelsen har undersøgt markedet for TV og INTERNET, og har fundet et godt (og
billigere) alternativ til vores nuværende udbyder. Bestyrelsen har haft fat i mange
udbydere for at kunne få et reelt sammenligningsgrundlag. Nedenstående forslag er
efter bestyrelsens overbevisning det bedste for foreningen når både pris og service
skal vurderes.
INTERNET:
På internetdelen har foreningen fået et godt tilbud fra FIBERBY, som betyder, at vi
kan få leveret 100 Mbit/s upload og 100 Mbit/s download til en pris på 100 kr.
FIBERBY varetager al drift af systemet.
Det eneste krav til foreningen er, at vi opgradere vores eget netværk, hvilket vil
koste foreningen kr. 88.750,- (incl. moms), og vi er herefter sikret, at kunne modtage
op til 1000 Mbit.
Der kommer forslag til generalforsamlingen, om skift til FIBERBY.

BEBOERMØDE – TV
Tirsdag den 11. marts kl. 1900
YOUSEE har afgivet tilbud på levering af TV (og kun TV).
YOUSEE vil på dette møde gerne præsentere deres nye produkter, som bl.a.
indeholder en programpakke, hvor man selv kan bestemme indholdet (vælg selv
programmer) til en fornuftig pris.
Herudover er der mulighed for forskellige tilkøb, så der er mulighed for, at hver
enkelt beboer selv kan sammensætte det produkt, som man har brug for, eller
fravælge det som man ikke har brug for. Se evt. YOUSEE’s hjemmeside for
valgmuligheder.
YOUSEE afholder alle udgifter i forbindelse med tilslutning.
Fælles for de nye internet og TV udbydere er, at der IKKE er krav om kollektiv
tilmelding, hvilket betyder, at den enkelte beboer selv bestemmer, om man ønsker
TV / internet eller ej, samt hvilken pakke. Bestyrelsen forhandler de bedste priser,
men beboerne vælger selv, om man ønsker at modtage tilbuddet. Dette giver den
største grad af fleksibilitet, hvor ingen bliver tvunget til at købe et produkt, som man
ikke har brug for, og samtidig får det bedste af de produkter man vælger.
Der kommer forslag til generalforsamlingen, om skift til YOUSEE.
//BESTYRELSEN

