Vedtagelse af nyt programkoncept i 2008
Smørum Kabelnet - Postboks 21 - 2765 Smørum

Kære medlem i Smørum Kabelnet
Bestyrelsen i Smørum Kabelnet vil gerne sige tak til
medlemmerne for det store fremmøde i forbindelse med
den netop overståede generalforsamling den 21. februar.
Der var to væsentlige forslag til afstemning, som begge
fik tilslutning fra majoriteten af de fremmødte medlemmer.
Forslag A, Canal Digital FAMILY MIX fik 537 jastemmer og 234 nej-stemmer, altså 69,5% for forslaget.
Forslag B, En ny pakkestruktur med 3 pakker fik 452 jastemmer og 240 nej-stemmer, altså 65% for forslaget.
Da forslag A er en større ændring af den måde vi driver
kabelnettet på, krævedes ifølge vedtægterne fremmøde
af 2/3 af medlemmerne for at forslaget kunne vedtages
direkte. Hvis der ikke mødte 2/3 af medlemmerne, men
forslaget opnåede 2/3 af de afgivne stemmer, skulle det
vedtages en gang til på en ekstraordinær generalforsamling. Her kan det vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange der møder frem.
Forslag B var et alternativ til A og blev kun aktuelt, hvis
forslag A ikke blev vedtaget. Dette forslag er ikke en
større ændring af den måde vi driver kabelnettet på, og
kunne derfor vedtages med et simpelt flertal blandt de
fremmødte medlemmer.
Forslag A fik mere end 2/3 af de afgivne stemmer, men
der var ikke mødt 2/3 af medlemmerne til generalforsamlingen. Derfor skal der være en ekstraordinær generalforsamling den 25. marts, hvor forslag A er til afstemning igen.

Nyhedsbrev 25. Februar 2008

Forslag B opnåede et flertal af de afgivne stemmer, og
vil derfor være gældende, hvis forslag A ikke bliver vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen havde af praktiske årsager udsendt stemmesedler på forhånd, og åbnet op for, at der kunne afgives stemmer ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, men uden at deltage på selve generalforsamlingen. Vi havde svært ved at se hvordan vi ellers skulle
give en stor del af vores medlemmer mulighed for at
gøre deres indflydelse gældende.
I kulturhusets store sal kan vi ifølge brandmyndighederne kun opstille 150 stole og med øvrige stående deltagere kan vi måske rumme 250 i alt.
Der deltog næsten 800 husstande i afstemningen, og
det er vi meget glade for. Der er os bekendt ikke noget
lokale i Smørum der lovligt kan rumme så mange mennesker på en gang.
Lovligheden af fremgangsmåden i forhold til vedtægterne blev anfægtet, men generalforsamlingen accepterede
efter en længere debat, at de stemmer der var afgivet
fra kl. 17:00 til 19:30, hvor selve generalforsamling
startede, ville være gældende og kunne indgå i afstemningsresultatet.
Bestyrelsen har taget ved lære af dette, og vil lade den
ekstraordinære generalforsamling den 25. marts starte
kl. 17:00 i Kulturhusets store sal. Vi vil ellers benytte
samme fremgangsmåde med 6 valgborde, da det jo lykkedes at få så mange til at afgive stemme.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Smørum Kabelnet

Ekstraordinær generalforsamling 25. marts 2008
Den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den
25. marts 2008 kl. 17:00 vil kun omhandle et emne,
nemlig forslag A Canal Digital FAMILY MIX.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Afstemningsperiode før debat fra 17:00 til 19:30
3. Forslag A, Canal Digital FAMILY MIX
Du vil med posten modtage en indkaldelse samt en stemmeseddel. På stemmesedlen vil der igen være en fuldmagt, så du kan stemme selvom du ikke kan deltage,

hvis du kan finde en person, der kan medbringe fuldmagten til generalforsamlingen.
Hvis forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer vil Canal Digital FAMILY MIX være på anlægget
fra 1. September.
Du vil i god tid inden blive bedt om at vælge enten
grundpakken alene eller FAMILY MIX, hvor grundpakken er inkluderet. Hvis du ønsker FAMILY MIX
kan du vælge to valgfri programmer og du har også
mulighed for at tilkøbe yderligere programmer. Du
kan se mere om dette i Canal Digitals omdelte folder.

