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NYHEDSBREV DECEMBER 2016 

Tak for 2016, velkommen til 2017 
Bestyrelsen takker for det gamle år og byder det nye år velkommen. 
 
Året 2016 har budt på udfordringer og forandringer i foreningen.  
Men der er ikke grund til at bruge plads på gentagelser fra beretningen, gennemgået på 
generalforsamlingen. Hvis man ønsker at lave lidt op følgende læsning, så ligger det hele på 
hjemmesiden. 
http://www.1do.dk/?id=30&c=Generalforsamlinger-mm 
 
Renoveringsprojektet med Hartvig Consult 
 
Men vi vil gerne lave lidt opfølgning. Hartvig Consult er startede på udbuds materialet for vej 
renoverings projektet. Bestyrelsen og Hartvig Consult holdt møde i januar vedrørende det 
endelig oplæg til projektet. Men mere orientering om projektet vil bliv omdelt når vi er 
nærmer det endelige mål på hvordan det hele kommer til at forløbe.    
 
YouSee aftalen 
Ejerlauget har nu fornyet aftalen, og mange af jer har nok allerede modtaget information fra 
YouSee. Der er kommet en meddelelse til beboerne fra Ejerlaugets advokat Ole Bang, denne 
ligger på hjemmesiden. http://www.1do.dk/?id=8&c=TV-kanaler-fra-yousee.dk 
Med link nederst på siden. 
 
Men indholdet er følgende: 
 
Der er kommet ny lovgivning vedrørende antenneforsyning og med den enkeltes mulighed for at udtræde 
af en forenings antenneforsyning og dette er baggrunden for, at Ejerlauget Båstrup Park nu i december 
efter forhandling har indgået en ny kontrakt med You See med samme særlig fordelagtige priser som 
hidtil, men således at man fra 1/1 2017 kan få bredbånds-forsyning uanset om man fortsætter med 
grundpakken eller ej. 
 
Grundpakken, der fortsat er uændret og fortsat administreres og opkræves via Ejerlauget, har hidtil 
været obligatorisk for alle, men ifølge den ny lovgivning kan en beboer opsige grund-pakken med en 
måneds skriftlig varsel. 
Eventuel opsigelse af grundpakken skal sendes til Ejerlauget Båstrup og i så god tid, at administrationen 
kan nå, at opsige for den pågældende beboer med en måneds varsel inden månedens udgang til You See. 
Dette er jo nødvendigt, da grundpakken administreres af Ejerlauget. Indtil Ejerlauget rettidigt har opsagt 
abonnementet for grundpakken overfor You See, er den pågældende beboer forpligtet til at betale 
grundpakken indtil opsigelsen er registreret. 
 

Bestyrelsen ønsker alle en god nytårsaften og tak for 2016. 
 
Bestyrelsen. 
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