
DOA Den Overordnede Antenneforening i Sonderborg

kr.700,00/ar
kr. 1850,00/ar
kr.3400,00/ar

Referat fra det Ekstraordincere Reprcesentantskabsm0de 2008

Mandag den 15.12.2008 kl. 16:30 blev der afholdt ekstraordincert reprcesentantskabsm0de i
Boligforeningen af 6.12.1942's m0delokale pa Holger Drachmanns Gade 1 i S0nderborg med
F01gende dagsorden:

1.) Valg af Dirigent

2.) Fremlceggelse af forslag med henblik pa vedtagelse i medf"r af bilag 2, alt med henblik
pa, at Reprcesentantskabet vedtager, at DOA forsat skal give mulighed for, at
slutbrugerne kan tilbydes 3 analoge programpakker, hvori der bl.a. indgar kanal 3+ i
pakke 2, og Eurosport i pakke 3.

Tage Skott b0d velkommen og foreslog Advokat Thorbj0rn Philippsen som dirigent

Ad 1: Advokat Thorbj0rn Philippsen blev valgt som dirigent og gennemgik dagsorden,
Konstaterede at m0det var korrekt indvarslet m.v. , og at reprcesentantskabet var
beslutningsdygtig. Der blev ikke gjort indsigelser imod dette fra forsamlingen.

Ad 2: Det f0rste indlceg kom Eigil Lauridsen Antennen, der ikke var tilfreds med
det udsendte fra formaden for DOA, ser frem til Stofa indlceg om priser og
Antennen vii ikke fra 10be fra afgivet mandat de havde givet ved reprcesen
tantskabsm0det, men ville komme med nogle forslag, ligeledes fortalte han at
Antennen havde taget beslutning ud fra et forkert grundlag og at man skal res
spektere slutbrugeren, set ud fra Antennens synspunkt er det nemt at give slut
brugeren en valgmulighed mere.

Nceste indlceg kom fra Gynther J0rgensen vedr0rende forslag til programflade,
Hvor brugerne for st0rst mulig valgfrihed til programvalg og prissammenscetning.
Antennens forslag :
Pakke 1: ingen cendringer
Pakke 2: Lov pay kanaler + TV3,TV3+,TV2 Film m.m.
Pakke 3: High pay kanaler+ TV2 Sport,TV2 Charlie, Eurosport

Der blev diskuteret fordele og ulemper i det gamle og nye system og f0rte til sidste ud en
afstemning om Antennens og DOA's forslag fra det Ordincere reprcesentantskab og af
stemningen skulle vcere et JA for Antennens forslag og NEJ for DOA's forslag og afstemningen
blev f0lgende:

JA = 251
NEJ = 177
BLANK =1
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