
Til beboere i Afd. Brændgårdsparken 
Brændgårdvej 1 – 79 
7400 Herning 
 
 

Herning, den 24/9 2018 

 
Ekstraordinært afdelingsmøde i Afd. Brændgårdsparken 

Ifølge boligselskabets vedtægter indkalder vi hermed til et ekstraordinært afdelingsmøde 

Onsdag den 10. oktober 2018, klokken 17.00 

i Multihuset, Brændgårdvej 81, Herning 
 
Baggrunden for indkaldelsen til det ekstraordinære afdelingsmøde skal findes i det ordinære 
afdelingsmøde, som blev afholdt den 10/9 d.å., og hvor spørgsmålet om en foreningsaftale på tv 
og evt. internet igen var til debat. 
 
Fakta er, at den eksisterende foreningsaftale med Waoo er opsagt pr. 1/1 2019.  
 
På afdelingsmødet var det uklart, hvad der rent faktisk vil ske den 1. januar.  
Det har vi undersøgt: Den 1. januar 2019 bortfalder de rabatpriser, som den tidligere 
foreningsaftale har givet. Det betyder, at hvis du i dag benytter Waoo, vil der også være signal den 
1/1 2019 – dog vil dit individuelle abonnement være til en anden pris. 
 
Vi har valgt, at Yousee og Waoo skal præsentere deres produkter, fordi de begge kan levere tv og 
internet i bebyggelsen. Andre udbydere vil også kunne levere, men det vil kræve, at afdelingen 
skal installere eget netværk, kabling og bokse i lejlighederne. 
 
Efter præsentationen skal beboerne tage stilling til, om der skal indgås en foreningsaftale – eller 
om den enkelte beboer selv skal indgå individuel aftale om levering af tv og internet. 
 
 

Dagsorden for det ekstraordinære afdelingsmøde: 

1. Valg af dirigent 

2. Klokken 17.10: Præsentation af Yousee v/Marianne Pedersen 

Foreningsaftale, hvor Yousee leverer Digital Grundpakke med 26 kanaler til de lejemål, der vil 
være med. 
 
2018-priser i foreningsaftalen: 
Grundpakke koster kr. 189,- pr. måned, som betales til Boligselskabet Fruehøjgaard sammen 
med huslejen. 
- Lille tillægspakke (=Mellempakken) koster kr. 189,- pr. måned, som betales til Boligselskabet 
Fruehøjgaard 
    sammen med huslejen + kr. 212,- pr. måned, som betales til Yousee. 
- Tillægspakke (=Fuldpakke) koster kr. 189,- pr. måned, som betales til Boligselskabet 
Fruehøjgaard  
    sammen med huslejen + 326,- pr. måned, som betales til Yousee. 
 
Pris for Grundpakke ved privat individuel aftale er pt. kr. 289,- pr. måned. 
 
 
 
 



 

3. Klokken 18.10: Præsentation af Waoo v/Jakob Bjørnholt Fogde 

Foreningsaftale, hvor Waoo leverer Grundpakken til ALLE lejemål i Brændgårdsparken. Du 
vælger selv, om Grundpakken skal bruges til internet eller TV (Lille TV-pakke med 26 kanaler) 
 
Priser i foreningsaftalen er pt. under forhandling. Jakob Bjørn Fogde præsenterer priserne på 
afdelingsmødet. 
Pris for Lille TV-pakke ved privat individuel aftale er pt. kr. 249,- pr. måned. 

 
 

 

4. Afstemning: Skal Afd. Brændgårdsparken indgå en foreningsaftale med Waoo? 
 

 
5. Hvis der stemmes nej til Waoo foretages en ny afstemning: Skal Afd. 

Brændgårdsparken indgå en foreningsaftale med Yousee? 

 

 

6. Eventuelt 

 
Hver husstand har 2 stemmer – uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 
 
 
Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen  
& Boligselskabet Fruehøjgaard 

Hvorfor bliver afstemningen sådan? 

De kollektive aftaler for Eniig/Waoo og Yousee er 
forskellige med hensyn til, om aftalen gælder alle 
husstande (Waoo), eller om det er frivilligt at 
være med (Yousee), så de kan ikke sammenlignes 
direkte. 
 

Derfor skal der først stemmes om den løsning, 
der har videst omfang, og det er Waoo, fordi alle 
husstande bliver omfattet af en kollektiv aftale. 
 
Hvis der stemmes ja til Waoo, indgår afdelingen 
en aftale med Waoo, og Yousee går ikke til 
afstemning.  
 
Hvis der stemmes nej til Waoo, kommer der en 
afstemning om Yousee, hvor beboerne er stillet 
frit med hensyn til tilmelding. 
I givet fald vil beboerne stemme ja eller nej til 
Yousee, og hvis de også stemmer nej her, så har 
afdelingen ikke en aftale om tv og/eller internet 
efter 1/1 2019, og beboerne skal selv indgå 
individuelle aftaler med de udbydere, som de 
ønsker. 
 
 


