Der indkaldes til ordinær
generalforsamling i Højen
Kultur- & Forsamlingshus
Torsdag d. 4/2 kl. 19:00

69 90 55 65 eller support@hojen-al.dk

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Højen Kultur- &
Forsamlingshus Torsdag d. 4/2 kl. 19:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af årsregnskab.
Årsregnskabet kan ses her http://hojen-al.dk/information/aarsregenskab/
4. Bestyrelsens forslag til kanalsammensætning.
5. Indkomne forslag.
6. Kontingentfastsættelse for indeværende år.
7. Valg til bestyrelsen.
På valg er Torben Matzen, som modtager genvalg.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal indsendes skriftligt til bestyrelsen
senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal indeholde medlemmets navn og adresse.
Forslag sendes til support@hojen-al.dk

Husk at Højen Antennelaug er en
forening.

Du har derfor, som medlem, ret til at
stille forslag som skal behandles på
generalforsamlingen, her kan alt
behandles så som:
• Betalings gebyr
• Kanaler
• Bestyrelsens sammensætning
• Pakkepriser
Kort sagt alt hvad der har med driften
af foreningen at gøre. Vores
generalforsamling er der hvor

rammerne for dette års drift vedtages.
Så hvis du vil have indflydelse har du
mulighed for at stille forslag. Er der
flertal for forslaget vil ændringen blive
gennemført.
Møder du op til generalforsamlingen
kan du være med til at bestemme
kursen for foreningen.

Husk!

Hvis du er forhindret i at møde op, kan du ved
skriftlig fuldmagt lade en andet medlem
stemme på dine vegne. Fuldmagten, skal
indeholde navn og adresse. Et medlem kan
dog maksimalt stemme med to fuldmagter.

69 90 55 65 eller support@hojen-al.dk

Bestyrelsens oplæg til kanaler og
pakkesammensætning for 2016
Vi har i bestyrelsen arbejdet på at få
forhandlet de bedste priser på vores
kanaler. Under byfesten bad vi jer om
jeres 10 favorit kanaler, og ud fra det
har vi lavet lidt justeringer i dette års
kanal sammensætning.
Desværre er alle kanaler steget i pris,
og der har derfor ikke været andre
muligheder for os end at justere
pakkepriserne.

Grundpakken
Der har længe været et stor ønske om
at få en kanal med dyr og natur
udsendelser. Der er lykkedes os at
forhandle en god pris på NatGeo Wild
HD som derfor nu ligger i
grundpakken.
Grundpakken stiger fra Kr. 125,- til Kr.
139,- pr. md. Det skyldes dels at vi
mister medlemmer og derfor er færre
til at betale driften og dels at alle
betalingskanaler i pakken er steget i
pris.
Mellempakken
BBC har lukket BBC lifestyle. Trace
Urban udgår for at kunne holde
pakkeprisen. Discovery ID udskiftes
med Discovery Science, da vi har
mange der har efterspurgt kanalen.
Mellempakken vil forsat koste Kr.

399,- pr. md.

Fuldpakken
Vi fik mulighed for at tilføje Motors TV
til en meget lav pris.
Fuldpakken stiger fra Kr. 569,- til 589,pr. md. på grund af prisstigninger på
alle sports kanaler.

Højen Telefoni
I samarbejde med evercall kan vi nu
tilbyde mobiltelefoni
• 2 timers fri tale
• Uden data
• 17 øre pr. SMS
• Kr. 1,75 pr. MMS

Pris Kr. 45,- pr. md.
Opgradering
For kun 20 kr. ekstra kan du få 2 GB til
at surfe for pr. måned samt fri SMS og
fri MMS.
Du kan se mere på vores hjemmeside
www.hojen-al.dk

69 90 55 65 eller support@hojen-al.dk

Internet fra Højen Antennelaug
Populære hastigheder

HAL 20/20 mbit

Pris Kr. 1 99,- p

r. m d .

M in d stepri s

Kr. 1593,-

Pris Kr. 299,-

p r. m d .

Hvis I er 2-4 brugere, som er online samtidig, og typisk bruger
forbindelsen til e-mails, sociale medier, streaming, spil, og
søgning på hjemmesider.

HAL 70/70 mbit

M in d stepri s

Kr. 2 193,-

Hvis I er 4-5 brugere, som er online samtidig, og typisk bruger
forbindelsen til e-mails, sociale medier, streaming, spil, og
søgning på hjemmesider.

HAL 100/100 mbit

Pris Kr. 369,M in d stepri s

p r. m d .

Kr. 2 613,-

Hvis I er flere end 6 brugere, som er online samtidig, og hvor
forbindelsen skal kunne det hele. Med denne hastighed kan du
spille, streame HD-film og hente tunge filer.

Alternative hastigheder

HAL 10/10 mbit
Pris Kr. 1 69,- p
M in d stepri s

r. m d .

Kr. 1413,-

HAL 50/50 mbit
Pris Kr. 259,M in d stepri s

For alle internet pakker gælder:
Bindingsperioden er 6 md. Oprettelsen Kr. 399,69 90 55 65 eller support@hojen-al.dk

p r. m d .

Kr. 1953,-

