
 

FSA Nyhedsbrev julen december 2020 
 

Kære medlem af Fredensborg Søparks Antenneforening 

Julen nærmer sig og 2020 er ved, at rinde ud.  

Vi sender dig her vores nyhedsbrev for december måned, hvor du vedhæftet finder budget for 2021 samt 
den nye prisliste for 2021. Budgetter og prislister findes også hjemmesiden på www.fsanet.dk   

Bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig selv den 28.8.2020 og overleveringener fra den gamle bestyrelse til den nye 
bestyrelse er stadigvæk i proces. Bestyrelsen arbejder videre med de daglige opgaver trods den manglende 
generalforsamling og godkendelse af budget 2020, da der p.t. ikke er andre muligheder.  

Renovering af kabelnetværket  

Vi har gennem 2020 foretaget nødvendige og planlagte renoveringer af hele kabel netværket på Kovangen, 
Maglegårdsvej, Stenbækgårdsvej og Ryttervænget. I uge 51 foretog Digital installation den sidste 
renovering for i år på Maglegårdsvej. Heldigvis var det kun et fåtal af medlemmer på Maglegårdsvej, der 
blev ramt af op til 30 minutter nedetid en til to gange i løbet af dagen. Renovering skete i forbindelse med 
at regeringen lukkede skoler og arbejdspladser ned. Vi beklager overfor de medlemmer der blev ramt heraf 
og de gener dette medførte.  

Vi vil i 2021 tilstræbe sammen med vores leverandører at kommunikere bedre i forbindelse med planlagte 
nedetider.  

Generalforsamling 2020 og 2021 

Som nævnt tidligere, har det desværre ikke været muligt at afholde en generalforsamling i 2020. Vi har et 
par gange i løbet af året forsøgt at indkalde vores medlemmer, men har desværre måtte aflyse dette flere 
gange. Det betyder naturligvis, at budget for 2020 endnu ikke er godkendt. Bestyrelsen vurderede 
situationen og fandt, at det ikke var forsvarligt at afholde en generalforsamling, i henhold til regeringens 
forsamlingsforbud og henstillinger.  Vi håber på, at de nye tiltag, sammen med den kommende vaccine, gør 
det muligt at få afholdt begge generalforsamlinger i foråret 2021. Indtil da arbejder bestyrelsen videre med 
de driftsmæssige og renoveringsmæssige opgaver og foretager ikke større investeringer uden at informere 
og få generalforsamlingens godkendelse. 

Kontingent 2021 

Vi har nu udsendt kontingentopkrævninger for 2021. Langt de fleste af vores medlemmer vil kunne se det 
på opkrævningerne på deres BS‐oversigt for januar måned. 

Copydan har desværre hævet deres priserne og det bliver vi i FSA‐regi også påvirket af. Vi kan dog glæde os 
over, at det faste medlemskontingent kan beholdes på kr. 565,00 for den enkelte husstand.   

TV 2021 

http://www.fsanet.dk/


Vi har i FSA‐regi 3 TV pakker som vi tilbyder vores medlemmer. Herudover har vi en række selvvalgskanaler, 
der i år er udvidet. Vi har valgt at følge vores leverandør Glentens udbud af selvvalgs Tv‐kanaler, det letter 
vores administration og giver vores medlemmer flere Tv‐kanaler og muligheder.  

Grundpakken stiger med Kr. 52 og prisen er således kr. 1.127,00, pr. år.  

Mellempakken stiger med kr. 40 og får således en pris på Kr. 4.326,00 pr. år. 

Fuldpakken stiger med kr. 13 ‐og er dermed den pakke, der stiger mindst af det tre pakker. Fuldpakke 
prisen bliver således på kr. 6.688,00 pr. år. 

Husk at du også via G‐play har adgang til WEB TV. Se www.fsanet.dk  

Se mere i vedhæftede Medlemsprisliste for 2021, der også lægges på hjemmesiden www.fsanet.dk. 

Når der er foretaget kanalomlægningen den 30.12.2020 udsender vi en ny kanalliste. 

Internet 2021 

Vi kan i 2021 fortsætte uændret med vores internet priser, se prisliste samt på hjemmesiden 
www.fsanet.dk 

FSA-budget 2020 

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 14.12.2020, med et flertal i bestyrelsen godkendt budgettet for 
2021, der vedhæftes til orientering. Du finder også budgettet på www.fsanet.dk  

 Vedtægterne siger, at når bestyrelsen har besluttet budgetforslag for kommende regnskabsår, og 
kommunikeret dette til medlemmerne, så kan bestyrelsen opkræve kontingent, takster m.v.  i 
overensstemmelse dermed med forbehold for generalforsamlingens efterfølgende endelige godkendelse. 
Bestyrelsen har i 2020 fulgt det budget, der blev udarbejdet for 2020. Grundet Covis‐19 er budgettet for 
2020 ikke blevet godkendt af generalforsamlingen, da det ikke har været muligt at afholde den planlagte 
generalforsamling for 2020 grundet Covid‐19.  

Vi forudser allerede nu, at vi indtil videre får samme udfordring med 2021 budgettet, da regeringen som 
bekendt har udstedt forsamlingsforbud. Straks regeringen ophæver forbuddet vil generalforsamlingen 
forsøgt afholdt.   
 
 
Bestyrelsen ønsker alle vores medlemmer samt deres familier end rigtig glædelig jul og et godt nytår. Pas 
godt på hinanden til vi ses i 2021, hvor covid-19 forhåbentligt er et historisk øjeblik som vi alle kan se 
tilbage på og igen kan se frem til en normal hverdag.  
 
Har du spørgsmål til nyhedsbrevets indhold er du meget velkommen til at kontakte undertegnede eller 
bestyrelsen herfor.  
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