
Snekkersten den 24. februar 2021 
 

 
VIGTIG INFORMATION om TV fra YouSee 

 
 
 
Kære Beboere I Jollen og Staget 
 
 
Det var bestyrelsens intention at informere om nedenstående på den kommende general-
forsamling i april 2021, men dette er desværre ikke muligt pga.af svarfristen og Covid19-
situationen. 
 
YouSee TV (Grundpakken) 
 
Den 1. juli 2016 trådte nye regler for frit TV-valg – hvor foreninger ikke må binde beboerne 
til TV-signaludbydere – i kraft. På grund af denne ændrede lovgivning, udbredelsen af fiber-
nettet og dermed stigende konkurrence, har YouSee - som tidligere nævnt - med udgangen 
af juni måned 2021, valgt at opsige aftalen med grundejerforeningen, om levering af Grund-
pakken med foreningsrabat, til alle foreningens medlemmer. Opsigelse af aftalen berører 
ikke allerede indgåede aftaler med YouSee, om f.eks. levering af telefoni, bredbånd (inter-
net) m.m. 
 
Vi har i stedet fået tilbudt en ny aftale, hvor Grundpakken stiger med 101 kr., fra 160 kr. til 
261 kr. pr. måned, med en rabat på 48 kr. i forhold til den ordinære pris på 309 kr. pr. måned. 
Til gengæld vil Mellempakken falde til 200 kr. og Fuldpakken til 330 kr. pr. måned.  
 
Denne aftale vil imidlertid kræve, at foreningen skal administrere, stå for til- og afmelding, 
fakturere og efterfølgende afregne med de af beboerne individuelt, som måtte tilmelde sig 
den tilbudte ordning; mens omkostningerne ved at administrere aftalen individuelt, implicit 
vil skulle afholdes kollektivt af alle foreningens medlemmer.  
 
Foreningen vil ved indgåelse af en ny kontrakt være bundet af denne i 2 år, herefter kan 
kontrakten opsiges med 1 års varsel. 
 
YouSee har nu meddelt, at såfremt foreningen ønsker at indgå en ny aftale med YouSee, 
så skal aftalen indgås inden den 01.04.2021. 
 
Bestyrelsens vurdering 
 
Det er bestyrelsens opfattelse at foreningen ikke kan løfte en sådan tung administrativ op-
gave, som indgåelse af en ny aftale medfører. Det er endvidere tvivlsomt, om foreningen 
har hjemmel i foreningens eksisterende vedtægter til at beskæftige sig med opkrævning af 
betaling for beboernes individuelle tv-aftaler. 
Nu har YouSee imidlertid selv opsagt aftalen, og foreningen (generalforsamlingen) kan der-
for ikke længere opretholde argumentet om, at alle beboere fortsat skal betale til en Grund-
pakke over kontingentet. 



 
Bestyrelsen har på baggrund af det ovenfor anførte og på baggrund af tidsfristen for 
svar, derfor ikke anden udvej end at meddele YouSee, at man ikke kan indgå en ny 
aftale. 
 
En eventuel regulering af kontingentet til foreningen for sidste halvår 2021, vil blive taget op 
som punkt på den kommende generalforsamling i april måned. 
 
Det beboerne nu skal overveje er, hvad man fremover ønsker af tv-pakker og leverandører. 
 
Det er fortsat muligt at vælge TV- signal fra YouSee og dermed TV via antennestikket i 
væggen. Men det kræver, at man selv indgår en ny aftale pr. 1. juli 2021, om levering af 
YouSee’s nye TV-pakker: Grundpakke + Bland Selv. I Bland Selv systemets pointpakker, 
kan man med point, tilkøbe og selv vælge mellem de kanaler og streaming tjenester, som 
YouSee udbyder. 
 
Prisen for Grundpakken er 309 kr./md., mens tillægsprisen til Grundpakken for Bland Selv 
10 Point er 190 kr./md., Bland Selv 20 Point er 250 kr. og Bland Selv 36 Point er 310 kr./md. 
 
Ved alle nye aftaler, der indgås med YouSee, er der en bindingsperiode på 6 måneder og 
herefter 1 måneds opsigelse til den første i en måned. 
 
YouSee vil kontakte alle beboere og formentlig i en periode - som en smagsprøve - åbne op 
for alle kanaler - men oplyser samtidig, at signalet vil blive lukket efter 30. juni 2021, for de 
beboere, der ikke har indgået en individuel aftale forinden. 
 
Såfremt en beboer vælger ikke at indgå en aftale efter 30. juni 2021, vil man miste adgangen 
til at se TV fra YouSee og er henvist til at finde en anden TV-udbyder. Der vil i givet fald så 
være tale om TV og streaming via internettet. Det kunne f.eks. være på internettet via an-
tennestikket i væggen, via vores kommende fibernet, eller via 4G eller 5G mobilt bredbånd. 
Beboerne kan selv vælge de leverandører, man måtte ønske. 
 
YouSee bekræfter, at TDC NET (der i dag ejer vores tv-kabler og vores kommende fibernet) 
fortsat vil vedligeholde antenneanlægget med TV-signalet helt frem til stikkene i væggen. 
Internet-signalet vedligeholdes til første indgangsstik i boligen. 
 
Vi skal understrege, at opsætning af antenner og paraboler er forbudt i foreningen. 
 
Hvis I har spørgsmål henvises til YouSee på 70704040 eller 70704765 
Vil man have yderligere oplysninger forinden, kan man gå ind på yousee.dk/tv2021, hvor 
man kan se mulighederne på sin egen adresse.  
 

 
Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN Jollen Staget 


