Antennelauget i Tune
Skelstien 12
Tune
4000 Roskilde.

Tlf. (03) 381-661.
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Tune i november 1970.

Til medlemmerne.
Ved antenne lauge ts stiftende generalforsamling på Tune skole d. 12. oktober i år, blev følgende bestyrelse m.fl. valgt:
Formand: Jens Lonning - næstformand: Børge Christensen - kasserer:
Mogens Brønnum - sekretær: Poul A. Hegård Hansen og sekretær: Keld
Mortensen - samt revisorer: Ove Bardtrum og Jørgen Møller.
Et budget for 1970 & 71 godkendtes med ialt kro 6.725.- fordelt på følgende poster:
l) Administration: kr. 1.000.- - 2) forsikringer~ kr. 500.- - 3) vedligeholdelse (gratis l. år): kr. o - 4) strømforbrug: kr. 225.- - 5) Henlæggelse til udvidelser: kr. 1.000.- og 6) Reserve og diverse: kr. 4.000.-.
Udfra budgettet blevet kontingentbidrag gældende til udgangen af 1971,
fastsat til kr. 25.- pr. medlem/parcelejer, hvilket beløb generalforsamlingen vedtog skulle indbetales til lauget af alle parcelejere i år, dvs
inden 15. december 1970!
I denne forbindelse skal gøres opmærksom på, at den på hovedparten af parcellerne tinglyste deklaration medfører, at den nævnte kontingentindbetalingsfrist må sidestilles med et krav fra de kommunale myndigheder.
Indbetalingsfristen er vedtaget som en nødvendighed, bl.a. for at gøre
lauget selvfinansierende fra starton.
Et giroindbetalingskort til benyttelse for de, der endnu ikke har betalt
vedlægges (giro nr. 176973).
Ejere af flere parceller skal indbetale kontingentbidrag for hver parcel.
Reviderede og endeligt af generalforsamlingen, såvel som af Greve kommune
godkendte vedtægter for lauget, foreligger hermed vedlagt.
Antenneanlægget (radio & T.V.) har siden l. november været prøvekørt, og
er nu klart til afbenyttelse, i de færdigbyggemodnede områder.
Vil man tilsluttes nu og dermed have lagt kabel helt ind i stuen og stik•..
dåse monteret her9 bedes leverandøren Scantemo kontaktet direkto:
.Scantemo A/S,--Kong Georgsvej 46, 2000 Kbh. F. - tIL (ol) 342800.
De af nævnte firma i en del af området udsendte kontrakter er ved en
ekspeditionsfejl ikke blevet underskrevet.
Fejlen rettes ved returnering af den blå kopi til underskrift hos Scantemo
A/S. Antennelaugets underskrift har ingen betydning i denne forbindelse.
På generalforsamlingen i oktober fik bestyrelsen pålagt at undersøge mulighederne for etabloring af en økonomisk og kvalitetsmæssig tilfredsstillende ekstraantenne til modtagning af Østtyskland T.V. Der har været
gennemført en prøveudsendelse og lauget har modtaget et endeligt tilbud
fra leverandøren.
Vejrforholdene har dog været for ringe til, at bestyrelsen har kunnet tage en afgørelse, som i tilfælde af beslutning for, vil medføre en engangsmerudgift for tilslutning på ca. kr. 30.- pr. parcel.
Vi skal endelig indkalde til den årlige
9rdill,æregeneralforsa;q;tlin.RJ2..å
Tupe skole
mandag d. 19. april 1971, kl. 1~130l
Dagsorden iflg. vedtægterne.
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