VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING (VEF)

www.videdalshus.se

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA

Malmö i april 2009.

Enkät TV-kanaler

Information med svarstalong bifogas.
Lämna ifylld talong senast 2009.05.04 till någon av
styrelsens ledamöter enligt nedan.

Kallelse till ordinarie
föreningsstämman
2009.05.19

Årsredovisning
för år 2008

Välkommen till stämman som börjar klockan 18.30 med registrering och
insläpp från klockan 18.00.
Kallelse med bilagor bifogas.

Som framgår av Årsredovisningen så blev resultatet en vinst om ett (1) tkr
vilket var i nivå med den prognos styrelsen lämnade 2008.04.24.

Styrelsens förslag till
beslut vid stämman

Dessa beslut framgår av särskild bilaga.

Medlemsregistret

Anmäl förändringar till styrelsen/Kenneth Jangmalm.

Bonuskanaler

De tolv ( 12) "bonuskanaler" vi just nu har utan kostnad försvinner inom kort.

Triax-boxen

Sydantenn har kontakt tillverkaren via importören i avsikt att rätta till de
"fel" som ibland uppstår vid textning på DR 1 , TV2 Dk och
BBC Entertainment.

Informationskanal

Föreningen kommer att få information via Sydantenns informationskanal i TV:n.

"Dålig" - TV-bild
(Felanmälan)

Innan Du kontaktar Sydantenn - kolla på flera TV om Du har, fråga grannar,
se över antennsladdar etc innan Du ringer Sydantenn - om signalen är OK i första
uttaget - då är det kunden/Du som får betala ev. "hembesök" från Sydantenn.

Inköp

Föreningen behöver person som handlägger inköp - kontakta styrelsen.

Fastighetsförsäljningar

Observera att Du/ni vid försäljning/överlåtelse av fastighet bl a har en skriftlig
informationsplikt till styrelsen - § 15 i våra stadgar.

Styrelsens mål är att överlåtelse av medlemskapet i VEF sker vid försäljningar.
Överlåtes inte medlemskapet på ny ägare krävs skriftlig uppsägning till styrelsen.
Utträde är villkorat av att bortkoppling från föreningens kabelnät skett.
Bortkoppling beställes av medlemmen hos Sydantenn och betales av medlemmen.
Kostnaden för bortkoppling är f n ett fast pris, kronor 2.750 inkl moms.
Information från

Sydantenn

Den information Sydantenn lämnade till medlemmarna 2009.04.18 , är inte något
föreningen står bakom, trots att namn och logga finns på informationsbladet.

Har man Triax-box eller inbyggd digitalmottagare DVB-C kan man ta emot
hela (20 kanaler) basutbudet utan programkort. Triax-boxen har ökat från 710 till
795 kr. Rabatten 200 kronor gäller t o m 2009.05.31 om man beställer tilläggsutbud.
Debiteringar Bahnhof

Enligt uppgift via Sydantenn skall nya priset gälla från 2009.01.01 - reglering
skall ske på kommande faktura från Bahnhof.

MED VÅRHÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN i VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING
Har Du frågor till styrelsen är Du alltid välkommen att ställa de till:

Uno Alpfors

040-492483 uno.alpfors@swipnet.se

Gråvidegatan 8 D

Gösta Hallgren

040-499759 gostahallgren@sydnet.net

Lappvidegatan 4

Kenneth Jangmalm

040-492526 kenneth.jangmalm@sydnet.net

Råkbogatan 12

