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Generalforsamling 30.03.2006 Pepperstad Skog Antenneselskap

GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP

2007

VI OPPFORDRER VÅRE MEDLEMMER TIL Å MØTE OPP PÅ
GENERALFORSAMLINGEN.

Innkallelsen gjelder andelseiere i følgende velforeninger:
Wessel Vel
Pepperstad Skog Vel
Mora Vel
Skogen Vel
Eika Vel
Solhøyden Vel
Solligrenda Vel
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INNHOLD
Dagsorden
Styrets årsberetning
Regnskap 2006
Budsjettforslag 2007
Forslag til votering på generalforsamlingen
Vedtekter for Pepperstad Skog Antenneselskap
Stemmeblankett

DAGSORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Godkjennelse av møteinnkallelse, valg av møteleder samt 2 referenter
Årsberetning
Regnskaps- og revisjonsberetning
Forslag til votering på generalforsamlingen
Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
Eventuelt

ÅRSBERETNING 2006
Styret m/vararepresentanter i Pepperstad Skog Antenneselskap skal normalt bestå av 2 representanter
fra hver av velforeningene på Pepperstad Skog. Representantene er på forhånd valgt av de respektive
velforeningene.
Styret har ved utgangen av 2006 bestått av følgende representanter:
Styremedlemmer:
Tore Hem (leder)
Pepperstad Skog Vel
6495 1157
Møyfrid Samsonsen (kasserer)
Mora Vel
6495 1424
Frank Elton
Wessel Vel
6495 1744
Morten Ørger Eidsvaag
Skogen Vel
6495 6789
Jan Tofteberg
Solligrenda Vel
6495 2135
Trond Søhagen
Eika Vel
9178 5268
Helge Østensen
Solhøyden Vel
6495 1650
Varamedlemmer:
Tor Ingvaldsen
Mora Vel
6495 1409
Sindre Ligaard
Wessel Vel
6495 3065
Stian Thorvaldsen
Skogen Vel
9829 3858
Merethe G. Helland
Solligrenda Vel
6495 3322
Turid Steen
Eika Vel
Eilif Westgaard
Solhøyden Vel
6495 1702
Autorisert installatør:
BOF AS v/Bernt Follestad
Jordet 24
3480 Filtvet
3279 5722
9015 1595
Revisor:
Tom Andersen
Dommerens vei 16
6495 1396

Postadresse:
Pepperstad Skog Antenneselskap
Postboks 240
1541 Vestby
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Status antenneanlegget
Informasjon vedrørende kabelnettet formidles via vår Informasjonskanal. Mer detaljert informasjon
om våre aktiviteter vil bli gitt på generalforsamlingen.
a)
Radio-kanaler (FM-båndet)

Ordinær frekvens Frekvens PSA
NRK (P1)
NRK (P2)
P4
NRK Alltid Nyheter
NRK (P3)
Klem FM/Jazzradion
Radio 1
NRK Alltid Klassisk
Power Hit Radio
P1 (Sverige)
P2 (Sverige)
P3 (Sverige)
Kanal 24

88,70
100,00
106,10
93,00
93,50
106,80
102,00
91,90
104,30
90,90
94,50
98,50
103,90

90,10
91,10
92,10
95,00
96,00
96,60
97,10
97,90
98,70
99,60
101,50
102,50
104,60

b)
TV-kanaler
TV3
TV Norge
NRK
Norsk TV2
NRK2
Informasjonskanal
Svensk TV4
Discovery Channel
MTV
Eurosport
Canal+Sport
TV1000 Action
TV1000
The Cartoon Network
ARD
Svensk TV2
Canal+
BBC World
Canal+Film
National Geographic Channel
Nickelodeon/TV6/Playboy Channel
BBC Prime
Viasat Sport
Dansk TV2
TVFollo
CNN
Animal Planet
Svensk TV1
TV2 Zebra

Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
Kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal
S-kanal

5
7
8
9
10
11
12
7
8
10
13
14
15
16
17
19
18
20
21
22
23
26
27
28
29
31
32
34
38

Årsavgift
Gratis kanal
Gratis kanal
Gratis kanal
Gratis kanal
Gratis kanal
Svenskeavgift
Årsavgift
Årsavgift
Årsavgift
Betal-TV
Betal-TV
Betal-TV
Årsavgift
Betal-TV
Svenskeavgift
Betal-TV
Årsavgift
Betal-TV
Årsavgift
Betal-TV
Årsavgift
Betal-TV
Årsavgift
Gratis kanal
Årsavgift
Årsavgift
Svenskeavgift
Årsavgift

Dekoder kanal
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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10
12
8
9
11
1
15
19
16
17
4
3
2
6
28
14
27
22
5
24
23
25
20
21
26
18
7
13
29

c)
Priser Betal-TV
Etableringsgebyr:
- 12 mndrs. leieperiode
- 6 mndrs. leieperiode
- 3 mndrs. leieperiode
Leie dekoder, månedlig leie
Månedlig leie Betal-TV kanaler:
- TV1000/TV1000 Cinema
- TV1000/TV1000 Cinema/Viasat Sport
TV6/Playboy Channel
- Canal+/Canal+Gul
- TV6/Playboy Channel
Viasat Sport

Kr
0,00
Kr 198,00
Kr 298,00
Kr 62,00
Kr 160,00
Kr 221,00
Kr 239,00
Kr

78,00

Ved bestilling av dekoder eller hvis man ønsker mer informasjon om vårt Betal-TV system, ta kontakt
med: Bernt Follestad
3279 5722 / 9015 1595
Tore Hem
6495 1157

d) Status bredbånd
Vi nærmer oss etter hvert målet med å kunne levere internett-tilkopling samt IP-telefoni via
antennekabelen til alle husstandene tilknyttet Pepperstad Skog Antenneselskap.
For å kunne benytte denne mulighet, må det være en ledig TV kontakt. Det må også installeres
et modem. Ca-prisene for dette vil være som følger:
Modem kun for internett
Modem for telefoni
Bytte til kontakt med ekstra uttak
Tilleggskontakt på annet sted i huset
Installering av montør (timepris)
Pr. mnd. Hastighet:
BOF-Light
BOF-Mini
BOF-Basis
BOF-Plus
BOF-Ekstra

300/128
2000/500
4000/600
6000/1000
10000/2000

Ca.

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

590,- "Gjør det selv pakke"
599,”
”
250,850,499,-

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

129,260,399,449,599,-

*
*
*

* Disse hastighetene vil være tilgjengelig så snart fiberoptisk forbindelse er etablert.
NB NB: Prisene vil kunne justeres ut i fra ovenstående, men da sannsynlig noe lavere.
Signalkvalitet er viktig når anlegget skal benyttes til internett. En del husstander har latt være
å bytte kabel inn til huset fordi signalkvalitet/styrke er tilstrekkelig til å oppnå gode
mottaksforhold for TV og radio. Enkelte av disse vil kunne oppleve at denne kabelen ikke har
tilstrekkelig kvalitet til å overføre signalene som er nødvendig for bruk av internett. Målinger
vil i slike tilfeller kunne avsløre om det er den aktuelle kabelen, andre forhold, eller en
kombinasjon av disse som er årsaken.
Når det gjelder bredbåndstelefoni vil det være 3 alternativer å velge mellom. Alle
alternativene inkluderer gratis tellerskritt til alle husstander som er tilknyttet
Pepperstad Skog Antenneselskap.
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Priseksempler:
BOF Free
Ingen månedsavgift. Du betaler kun for de samtaler du ringer.
Dag
Kveld
Oppstartpris
kr 0,48
kr 0,48
Fasttelefon
kr 0,15
kr 0,15
Mobil
kr 1,25
kr 1,25
BOF Standard
Månedsavgift kr 39,00 samt billige tellerskritt.
Dag
Kveld
Oppstartpris
kr 0,39
kr 0,39
Fasttelefon
kr 0,12
kr 0,10
Mobil
kr 0,99
kr 0,99

BOF Fast
Månedsavgift kr 149,00. Samtalene er gratis innenlands.
Dag
Kveld
Oppstartpris
kr 0,00
kr 0,00 Gjelder fasttelefon
Oppstartpris
kr 0,48
kr 0,48 Gjelder mobil
Fasttelefon
kr 0,00
kr 0,00
Mobil
kr 1,25
kr 1,25
e) Status oppgradering deler av C-feltet (Preislers vei, Urbergs vei, Elsbergs vei)
På deler av C-feltet har mange av rekkehusene en seriekoblet TV-kabel. For å tilfredsstille
dagens forskrifter er det nødvendig med en stjernekobling, m.a.o. en kabel inn til hver
boenhet. Denne oppgraderingen har tatt noe lengre tid enn tidligere planlagt. På grunn av
arbeidet med utskifting av forsterkere, kombinert med tilrettelegging av bredbåndsløsning via
kabelnettet, har vi sett det mest hensiktsmessig å kombinere disse arbeidene. Vi planlegger nå
at dette vil skje i.l.a. våren 2007. Egen oppgraderingsplan vil bli utarbeidet for disse delene av
C-feltet.
f) Status Digital-TV
Informasjon om dette temaet vil bli gitt på generalforsamlingen
g)
Statusrapport Bredbåndsutbygging Pepperstad Skog Antenneselskap fra BOF
Rapporten er laget ut i fra det arbeidet undertegnede har utført siden november 2006. Alt som
er blitt gjennomført før dette er ikke tatt med denne rapporten.
A. Feltet:
A feltet er ferdig utbygget til 860 Mhz på aktiv og passivt D2 og D3 nivå. Det som
gjenstår og som har et behov for en gjennomgang i enkelte deler av feltet er
inntakskabler og det interne nettet i hver bolig.
Sadelmagerens vei 23 og 3 har f.eks. fått helt nytt intern anlegg for ikke så lenge
siden!
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B. Feltet:
Dette feltet er også utbygd ferdig til 860 Mhz. Men på dette feltet er det flere som må
anlegge/grave ny inntakskabel til boligen! Dette fordi den gamle kabelen ikke holder
dagens spesifikasjon til impedansen og demping. Dette arbeidet hadde vært ønskelig
å koordinere nu og frem til våren, slik at gravearbeidet og nedlegging av rør/kabel
påbegynnes på forsommeren. Spesielt i Madam Juels vei må nesten alle skifte
inntakskabelen, noen har 60 Ohm kabel og andre har rett og slett feil på den. En
utførlig liste over hvilke områder/boliger kommer senere.

C. Feltet:
C-feltet er ikke 100% ferdig; Sophies vei, Anna Cathrines vei, deler av Johan
Wessels vei og Junkerens vei er fullført, men kabelstrekning fra Anna Cathrines vei
26 og til nr. 15 må byttes. Dette fordi den ikke er etter forskriftene. Preislers vei og
Urbergs vei er påbegynt i disse dager. I enkelte skap er ombyggingen ikke mulig før
til våren, dette fordi gamle kabler ligger så langt ned i skapet, og fordi man har frost i
bakken, kommer man ikke til kablene for å skjøte/forlenge disse på en
tilfredsstillende måte.
Flere steder på C-feltet er det kontakter på serie i tomannsboliger. Dette må endres
til dagens forskrifter. En full oversikt over disse adressene kommer senere.
Fullstendig dokumentasjon vil bli overlevert Pepperstad skog Antenneselskap når
arbeidene er fullført. Dette gjelder også A-Feltet.
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PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP
RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 31.12.2006

RESULTATREGNSKAP:

Budsjett 2006

1)

Medlemsavgift
Serviceavtale
2)
Reparasjon/drift/vedlikehold
3)
Tilkoblingsavgift
Feilføring BOF 4)
Forsikring
Strøm
Porto/rekvisita/o.l. 5)
Bredbånd
Programavgifter/Post- Teletilsynet
Innkreving årskontingent/purringer 6)
Informasjonskanal
Renteutgifter/inntekter/bankgebyrer
Administrasjonskostnader 7)
Overskudd

1.672.300,00
170.800,00
80.000,00
0,00
0,00
36.000,00
10.000,00
28.000,00
350.000,00
884.658,00
19.500,00
3.000,00
0,00
20.000,00

Utgifter

1.629.356,90
170.819,00
80.042,55
3.000,00
30330,22
36.503,00
10.696,61
26.027,09
322.556,50
896.346,00
21.669,00
5.818,50
22.000,00
96.846,43
1.689.324,68

BALANSE:

Aktiva

Bankinnskudd
Utestående fordringer

1.253.440,73
4.448,26

Inntekter

6.423,00
375,00
19.839,56

1.689.324,68

Passiva
Egenkapital:
Oppgradering forsterkere/bredbånd
Reservefond
Tidligere overskudd
Årets overskudd

1.257.888,99

727.443,50
365.000,00
146.042,56
19.402.93
1.257.888,99

Vestby, 28. februar 2007
Tore Hem (Sign.)
Leder

Møyfrid Samsonsen (Sign.)
Kasserer

Detaljposteringer for den enkelte hovedpost i regnskapet fås ved å henvende seg til styret på
selve generalforsamlingen.

Kommentarer til regnskap 2006, se neste side.
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KOMMENTARER TIL REGNSKAP 2006
Regnskapsrevisjon:
Til: Generalforsamlingen i Pepperstad Skog Antenneselskap
Regnskapet for 2006 er revidert. Beholdningskonti er avstemt og funnet i orden. Regnskapet anbefales
godkjent.

Vestby, 6. mars 2007
Tom V. Andersen (Sign.)
Revisor

1)

Avvik i budsjetterte inntekter for medlemsavgiften har sin årsak i frakoblede husstander,
hus/leiligheter som står tomme samt utestående kontingent. Utestående kontingent vil bli fakturert i
2007. Budsjettet for 2006 var satt opp med kontingent fra alle husstander.
2)

Utgifter til reparasjon/drift/vedlikehold av hele nettstrukturen samt utstyr i antenneboden.

3)

Tilkoblingsavgift for tidligere frakoblede husstander.

4)

Dette er en feilføring gjort i 2005 fra BOF AS ved bruk av nettbank. Vår konto ble belastet ved en
feil. Beløpet er nå tilbakeført vår konto.

5)

Utgifter porto/rekvisita/kopiering/telefon/møteutgifter etc.
Detaljposteringene er som følger:
- EDR på Internett. Dette er søk på adresser samt hjemmelshavere
tilknyttet vårt kabelnett. Kostnadene inkluderer årsabonnement
samt pris pr. søk.
- Telefonutgifter antennebod
- Porto
- Abonnement Lyd & Bilde
Bevertning styremøter
- Kopipapir
- Patroner til skriver
- Bruk av telefon hjemme for 2006. Gjelder Tore Hem
- Konvolutter
- Stifter til stiftemaskin
- Sikkerhetsprogrammer til PC i antennebod. Norton Internet Security samt
Spyware Doctor. Gjelder kjøp samt fornyelse.
- Postboksleie
- Abonnement Animation Factory. Benyttes i.f.m. Infokanal.
Kjøp av ny skriver da den ”gamle” kollapset
- Kopiering av referat fra generalforsamling 2006
- Kopiering av innkallelse til generalforsamling 2006
Sum
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Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

2868,75
1387,25
4150,00
549,00
460,00
388,90
2058,75
1200,00
785,00
69,43

Kr 1024,86
Kr
625,00
Kr
319,65
Kr 1187,00
Kr 2571,75
Kr 6381,75
Kr 26027,09

6)

Utgifter til utsendelse av kontingent/purringer. Purregebyrer/renter som er beregnet ved for sen
innbetaling vil komme som en reduserende faktor for totalkostnadene ved innkreving/purring av
kontingenten.

7)

Godtgjørelse leder, sekretær, kasserer samt revisor.
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PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP
BUDSJETTFORSLAG 2007

1)

Serviceavtale: Kr 249,00 x 700

Kr

174.300,00

2)

Forsikring

Kr

38.000,00

3)

Strøm

Kr

12.000,00

4)

Porto, rekvisita etc.

Kr

28.000,00

5)

Uforutsette utgifter

Kr

18.000,00

6)

Drift Informasjonskanal

Kr

3.000,00

7)

Innkreving årskontingent

Kr

19.500,00

8)

Reparasjon, vedlikehold av teknisk utstyr

Kr

80.000,00

9)

Administrasjonskostnader

Kr

22.000,00

10)

Fond
SUM DRIFTSBUDSJETT 2007

Kr
Kr

50.000,00
444.800,00

Medlemskontingent 2007 basert på driftsbudsjettet
Kr 444.800 : 700

Kr

636,00

Årlig programavgift
Avgift til Norwaco

Kr
Kr

1.158,00
157,00

11)

kr 810.000,00
kr 110.000,00

Det er nå 25% moms på alle programavgifter.

MEDLEMSKONTINGENT 2007

Kommentarer til budsjett 2007, se neste side.
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Kr 1.951,00

KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2007
1)

En avtale med en autorisert installatør for vedlikehold og drift av antenneanlegget er
et krav myndighetene setter for å gi nødvendig konsesjon for drift av vårt kabelnett.

2)

Forsikringen dekker skade på hovedsentral og det øvrige kabelnettet samt personlig
ansvarsforsikring.

3)

Strøm til drift av kabelnettet.

4)

Dette er løpende utgifter til porto, kopiering, møteutgifter samt diverse rekvisita/telefonutgifter.

5)

Uforutsette utgifter.

6)

Diverse rekvisita for drift av Informasjonskanalen.

7)

Utgifter i forbindelse med innkreving av vedtatt kontingent. Utgiftene dekker ajourhold av
navneregister samt utsendelse av ordinære innbetalingsblanketter samt purringer.

8)

For å opprettholde en stabil og god billed-/lydkvalitet i anlegget, er det nødvendig med et
kontinuerlig vedlikehold av kabelnettet.

9)

Administrasjonskostnader. Godtgjørelse leder, sekretær, kasserer samt revisor.

10)

Hensikten med denne budsjettposten er primært å bygge opp et fond som kan benyttes for raskt å
imøtekomme nye tekniske krav som myndighetene setter. Dette fondet kan også benyttes til påkrevet
utbedring av kabelnettet hvis dette på forhånd ikke var budsjettert. Øvre beløpsgrense på fondet er
tidligere vedtatt satt til kr 500.000,-. Fondet er i dag kr 365.000,-.
11)

Programavgifter til programleverandørene samt avgift til Norwaco.
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FORSLAG TIL VOTERING PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Melding til alle andelseiere i Pepperstad Skog Antenneselskap om å fremme forslag til votering på
generalforsamlingen ble sendt ut tidligere i år.

FØLGENDE FORSLAG FREMMES TIL VOTERING
Forslag til votering er som følger:
1)

Forslagsstiller: Styret i Pepperstad Skog Antenneselskap

Forslaget er som følger:
TV2 Zebra, som en åpen kanal på nettet, er tidligere ikke vedtatt av generalforsamlingen. Frem til nå
er denne kanalen sendt åpent ut på nettet som en prøvekanal. Styret foreslår at denne kanalen blir et
permanent åpent programtilbud.
Kostnader:
Årsabonnement pr. husstand (kr 13,75 x 12)
Totale kostnader (kr 165,00 x 700)

Kr
165,00
Kr 115.500,00

Blir dette forslaget vedtatt, vil kr 115.500,00 komme som en tilleggspost på budsjettet for 2007.
2)

Forslagsstiller: Styret i Pepperstad Skog Antenneselskap

Forslaget er som følger:
Styret foreslår at TV2 Nyhetskanalen blir et permanent åpent programtilbud.
Kostnader:
Årsabonnement pr. husstand (kr 5,00 x 12)
Totale kostnader (kr 60,00 x 700)
Innkjøp av teknisk utstyr

Kr
Kr
Kr

60,00
42.000,00
15.000,00

Blir dette forslaget vedtatt, vil kr 57.000,00 komme som en tilleggspost på budsjettet for 2007.
3)

Forslagsstiller: Styret i Pepperstad Skog Antenneselskap

Det gjøres oppmerksomt på at alle husstander i følge vedtektene for Pepperstad Skog Antenneselskap
har rett og plikt til å være medlemmer.
Sitat fra vedtektene:
1. Medlemskap
Enhver huseier i følgende velforeninger har rett og plikt til å være medlem:
WESSEL VEL
SKOGEN VEL
PEPPERSTAD SKOG VEL
EIKA VEL
MORA VEL
SOLHØYDEN VEL
SOLLIGRENDA VEL
Sitat slutt.
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Det er frivillig å tegne abonnement på kanaler, men oppgraderings- og vedlikeholdskostnader skal
deles på alle husstander. Styret er da av den oppfatning at alle andelseiere i PSA har plikt til å delta
økonomisk til drift, vedlikehold samt vedtatte investeringer..
Denne problemstillingen var også tema på generalforsamlingen 2006.
Forslaget er som følger:
Endring av vedtektene.
Nytt punkt tas inn i 1. Medlemskap med følgende tekst:
Det er opp til hvert enkelt medlem å være tilknyttet antenneanlegget, men frakoblede husstander er
pliktig til å betale kostnadene som gjenspeiler seg i vedtatt driftsbudsjett. Frakoblede husstander har
stemmerett på våre generalforsamlinger.
4)

Forslagsstiller: Styret i Pepperstad Skog Antenneselskap

Forslaget er som følger:
Endring av vedtektene.
1. setning i avsnitt nummer 2 13. Betal-TV-program i grunntilbudet endres med følgende tekst:
Med utgangspunkt i dette vil Antenneselskapet gjennomføre seerundersøkelser når abonnentene
krever det, men ikke oftere en annen hvert år.
5)

Forslagsstiller: Styret i Pepperstad Skog Antenneselskap

Forslaget er som følger:
Endring av vedtektene.
I 4. Generalforsamingen tas punkt 6 Eventuelt ut.
Eventuelt er ikke noe man behandler på den offisielle generalforsamlingen. Eventuelt kan bli brakt på
banen når ordinær generalforsamling er avsluttet.
6)

Forslagsstiller: Styret i Pepperstad Skog Antenneselskap

Forslaget er som følger:
Godkjenning av avtale mellom BOF AS og PSA når det gjelder distribusjon av bredbåndstjenester.
Uten en godkjenning av denne avtalen er det vanskelig/umulig for BOF å fortsette investeringene
på bredbåndsfronten uten å ha noen form for sikkerhet for de kostnader som BOF står inne for.
Her kan det bli snakk om at PSA må kjøpe ut BOF for de investeringene som allerede er gjort.

Avtalen er som følger:
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AVTALE
om rett til å disponere kapasitet i Kabelnettet for distribusjon av
bredbåndstjenester
Mellom
(i)

Pepperstad Skog Antenneselskap
Postboks 240
1541 Vestby,
heretter kalt PSA

og
(ii)

BOF AS

Jordet 24
3480 Filtvet,
heretter kalt BOF (Org. Nummer: 940 699 304MVA)
har i dag inngått avtale om rett til å disponere kapasitet i Kabelnettet for distribusjon av
bredbåndstjenester.
DEFINISJONER
Avtalen

betyr denne avtalen med alle vedlegg og senere endringer.

Bredbåndstjenester

betyr de tjenester BOF/PSA i fellesskap ønsker å formidle over
Kabelnettet, herunder særlig Internett-aksess og Digital-TV.
Alarmtjenester samt Telefoni vil på sikt også bli en del av
tjenestetilbudet.

Kabelnettet

betyr koaksialkabelanlegget eller etterfølgende oppgradert
anlegg som er installert i regi av PSA og som eies av PSA.
I tillegg inngår frittstående hustander som er tilknyttet nettet.
PSA eies av følgende etablerte velforeninger på Pepperstad
Skog:
- Wessel Vel, Pepperstad Skog Vel, Mora Vel, Solhøyden Vel,
Eika Vel, Skogen Vel samt Solligrenda Vel.

Eiendomsrett

PSA eier hovedsentralen og stamkabelnettet samt alle
abonnentforsterkere (D3-forsterkere) som er tilknyttet kabelnettet. I tillegg eier også PSA det etterfølgende fordelingsnett.

Ny installasjon

BOF installerer og eier alle komponenter som trengs for å drifte
bredbåndstjenester.
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1. Rett til å disponere kapasitet
PSA gir med dette BOF rett til å disponere kapasitet i Kabelnettet for formidling av
bredbåndstjenester til beboerene tilknyttet Kabelnettet. Kapasiteten skal være fra 5 - 65
Mhz upstream og kapasitet i downstream.
BOF forutsetter å være eneste internettleverandør over Kabelnettet i avtaleperioden.
Det er en forutsetning at denne disponering ikke forringer kvaliteten på dagens TV- og
radiokanaler, og at ikke PSAs disposisjon av restnettet går utover de rettigheter som gis
BOF i denne avtale.
2. Hovedsentralen
PSA har eiendomsretten til hovedsentralen, men frigir vederlagsfritt plass for BOF til å
foreta de installasjoner som er nødvendig for drifting av bredbånds-tjenestene. PSA plikter
selv å opprettholde og vedlikeholde de installasjoner som er nødvendig for driften av de
frie TV- og radiostasjonene.
3. Tilknytning

Tilknytning skal skje innen 1 måned fra den enkeltes bestilling av bredbåndstjenesten.
Betaling av tjenester administreres og følges opp av BOF. Første trinn i bredbåndstilbudet
vil være Internett-tilknytning for alle interesserte abonnenter. Øvrige bredbåndstjenester,
som etter hvert blir gjort tilgjengelig, kan skje suksessivt etter bestilling fra den enkelte
abonnent.
4. Varighet

Avtalen trer i kraft når den er undertegnet av begge parter, og løper deretter i tre - 3 - år.
Etter utgangen av denne perioden kan hver av partene si opp avtalen med 6 måneders
skriftlig varsel til den annen part. Avtalen løper således som en tidsubestemt avtale inntil
oppsigelse skjer.
Etter utløpet av avtalen, enten dette skjer ved enighet mellom partene før 3-års perioden er
utløpt, eller det skjer ved oppsigelse i henhold til 1.ledd, kan PSA kjøpe installasjoner
m.m, som er finansiert av BOF, til en pris fastsatt ved takst etter de retningslinjer som
fremkommer under pkt. 9.
5. Vedlikehold
BOF påtar seg ikke ved Avtalen noen forpliktelser til å vedlikeholde eller gjøre
feilrettinger i Kabelnettet som ikke har noe med bredbåndstjenestene å gjøre. Dette er
regulert i egen serviceavtale.
6. Offentligrettslige krav
PSA er ansvarlig for at Kabelnettet tilfredsstiller alle offentligrettslige krav som har med
distribusjon av TV- og radiosignaler å gjøre. BOF er ansvarlig for at levering av
bredbåndstjenesten skjer i samsvar med alle relevante offentligrettslige krav.
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7. Overdragelse
Hver av partene kan med samtykke fra den annen part, helt eller delvis, overdra sine
rettigheter og forpliktelser etter Avtalen. Ny avtale med andre eiere må godkjennes av
PSA.
8. Endret lovgivning
Dersom det vedtas nye lover og/eller forskrifter eller det skjer endringer i eksisterende
lovgivning og/eller forskrifter, som har direkte betydning for Avtalen, og som medfører
vesentlige endringer i balansen mellom Partenes rettigheter og forpliktelser, kan hver av
Partene kreve reforhandling av Avtalen for å gjenopprette balansen i avtaleforholdet.
9. Mislighold
Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan den annen part
sende varsel om heving. Dersom det forhold som utgjør et mislighold ikke er rettet innen
30 dager etter at slikt varsel ble mottatt, kan den annen part heve Avtalen ved skriftlig
melding. Som mislighold anses at BOF ikke kan oppfylle intensjonen med Avtalen og ikke
kan gi abonnentene de muligheter bredbåndsnettet skulle gi. Hvis Avtalen misligholdes
skal oppgjør mellom partene foretas ved takst. Taksten skal omfatte verdien av de
installasjoner m.m. som BOF har tilført Kabelnettet og hovedsentralen. Verdien av
serviceavtale tilknyttet bredbånds-tjenesten skal også beregnes. Hver av partene skal
oppnevne en takstmann som sammen skal fastsette verdien. Hvis disse ikke blir enige, skal
de sammen oppnevne en oppmann.
10. Tilrettelegging av salgsarbeid på informasjonskanalen
PSA skal aktivt tilrettelegge for BOF sin markedsføring av tjenester ovenfor huseiere
tilknyttet nettet. Dette innebærer også at BOF får tilgang til en ajourført beboerliste
tilknyttet Kabelnettet samt får melding om husoverdragelser, så fremt dette ikke er i strid
med gjeldende lovgivning om personvern.
11. Endringer
Alle endringer i Avtalen forutsetter begge Partenes skriftlige samtykke for å være gyldige.
12. Lovvalg og tvisteløsning
Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som springer ut av
Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Tvister som ikke løses ved forhandlinger innen
30 dager, kan bringes inn for de ordinære rettsinstanser til avgjørelse.

Denne avtale i to – 2 – eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.

Vestby, den ____. ____ 200x.

_______________________
Pepperstad Skog Antenneselskap

__________________
BOF AS
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7)

Forslagsstiller: Helge Falang, Skogen Vel

Forslaget er som følger:

Styrets kommentar:
Nesten likelydende forslag ble, av Skogen Vel, forelagt generalforsamlingen i 2005. Forslaget den
gang ble vedtatt med 40 stemmer for og 16 mot. Skogen Vel skulle den gang stå for opprettelsen av en
slik arbeidsgruppe, men dette arbeidet strandet av en eller annen årsak. Styret har ingen innvendinger
mot at det etableres en slik arbeidsgruppe, men på grunn av arbeidsomfanget dette innebærer ser ingen
i styret noen mulighet til å delta i denne arbeidsgruppen. Vi ser det som en fordel at kun personer
utenfor styret i PSA deltar i denne arbeidsgruppen. Blir forslaget vedtatt på generalforsamlingen, ser
styret i PSA det som naturlig at Skogen Vel, nok en gang, tar seg av den praktiske opprettelsen av
denne arbeidsgruppen samt gjennomføringen av selve oppgaven. Kostnadene som PSA blir belastet
med i forbindelse med denne anbudsrunden må kartlegges.
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8)

Forslagsstiller: Lars Brænna, Jomfru Winthers vei 6

"Forslaget" er som følger:

Styrets kommentar:
Styret anser ikke dette som noe forslag som kan behandles på generalforsamlingen. Her er det snakk
om å svare på konkrete spørsmålsstillinger:
Kulepunkt 1 Pepperstad Skog Antenneselskap står som eier og konsesjonsinnehaver av det
eksisterende anlegget. Alle husstander tilknyttet en velforening, nevnt i våre vedtekter,
eier anlegget.
Kulepunkt 2 Ingen arbeidsgruppe vedr. dette temaet er etablert.
Kulepunkt 3 Pepperstad Skog Antenneselskap er ikke registrert i MVA-registret. Antenneselskapet
er heller ikke regnskapspliktig med den driftsform vi i dag har.
Kulepunkt 4 Dagens avtaleverk består i en ordinær serviceavtale samt en avtale som vedrører
Betal-TV. Driftsmessig og økonomisk er det ikke spesielt mange klager fra
andelseierenes side.
Kulepunkt 5 Se kommentarer til regnskap 2006.
Kulepunkt 6 Se kommentarer til regnskap 2006 samt kommentarer til budsjettforslag 2007.
Kulepunkt 7 Informasjon om dette vil bli gitt på selve generalforsamlingen.
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9)

Forslagsstiller: Stål A. Hermo, Preislers vei 50

"Forslaget" er som følger:

Styrets kommentar:
Styret anser ikke dette som noe forslag som kan behandles på generalforsamlingen. Her er det snakk
om å svare på konkrete spørsmålsstillinger:
Kulepunkt 1 Informasjon om dette vil bli gitt på selve generalforsamlingen.
Kulepunkt 2 Informasjon om dette vil bli gitt på selve generalforsamlingen.
Kulepunkt 3 Vi er avhengig av å få tilbakemelding fra våre medlemmer når signalkvaliteten er
dårlig. Enkelte steder må det en oppgradering til for at signalene får ønsket kvalitet.
Kulepunkt 4 Prisene vil fort variere og stort sett vil de gå nedover. Når det gjelder hastigheter så vil
dagens tilbud tilfredstille 95% av våre medlemmer. Hastigheten vil etter hvert øke
betraktelig.
Kulepunkt 5 Det er opp til hver enkelt husstand å være tilknyttet anlegget vår. Blir forslag 3 vedtatt
på generalforsamlingen vil frakoblede husstander også være pliktig til å betale andelen
av vårt budsjett som vedrører det rene driftsbudsjettet.
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VEDTEKTER
for
PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP
1. Medlemskap
Enhver huseier i følgende velforeninger har rett og plikt til å være medlem:
WESSEL VEL
PEPPERSTAD SKOG VEL
MORA VEL
SOLLIGRENDA VEL

SKOGEN VEL
EIKA VEL
SOLHØYDEN VEL

2. Formål
Antenneselskapets formål er å:
- Stå som eiere og konsesjonsinnehaver av det eksisterende anlegg.
- Sørge for drift/vedlikehold av anlegget gjennom best mulige servicekontrakter.
- Følge de til enhver tid gjeldende forskrifter for etablering, utbygging og teknisk drift av kabelnett for
formidling av kringkasting. Ref. Kabelnettforskriften fra Statens Teleforvaltning.
- Kabelnettet kan, til enhver tid, også benyttes til frigitte lovlige tilleggstjenester. Utvidelse av kabelnettets bruksområde vedtas på generalforsamlingen. Telefoni, alarmtjenester samt bruk av Internett
er noen av de tjenester som nå kan tas i bruk.
3. Kontingenten
Antenneselskapets Generalforsamling fastsetter til enhver tid medlemskontingenten, slik at den
dekker de nødvendige utgifter samt fremtidige avskrivninger som følger av Antenneselskapets
formål.
Medlemmene har plikt til å betale rettidig den kontingent som til enhver tid bestemmes.
Ved betalingsforsinkelser påløper det renter og purregebyrer. Hvis abonnenten har misligholdt sin
betalingsplikt av vedtatt medlemsavgift, har Antenneselskapet rett til å hindre at abonnenten mottar
signaler fra kabelnettet. Abonnenten skal på forhånd være gitt fire (4) ukers skriftlig varsel når
utkobling fra kabelnettet er nødvendig. Skyldig beløp vil bli oversendt rettslig inkasso. Ny tilkobling
kan først finne sted når abonnenten har oppfylt sine økonomiske forpliktelser samt betalt faktura for
ny tilkobling (kr 1000,-).
4. Generalforsamlingen
Antenneselskapets øverste myndighet er Generalforsamlingen, som består av de i pkt. 1 nevnte
medlemmer.
Antenneselskapets styre innkaller skriftlig til Generalforsamlingen med 2 (to) ukers varsel.
Ordinær Generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars.
Innkallelsen skal inneholde:
- Styrets årsberetning
- Regnskap
- Orientering om andre saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen
- Budsjettforslag
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På Generalforsamlingen skal styret legge frem følgende dagsorden:
1 Valg av møteleder
2 Årsberetning
3 Regnskaps- og revisjonsberetning
4 Forslag til votering på Generalforsamlingen
5 Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
6 Eventuelt
Når innkallelsen er foretatt på denne måten er Generalforsamlingen beslutningsdyktig ved de
fremmøtte medlemmer.
Styret sender ut varsel, primo januar, om at forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, må
være styret i hende innen utgangen av januar.
Saker som fremmes under Eventuelt kan diskuteres, men ikke settes under votering på samme
Generalforsamling.
Som Generalforsamlingens beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, ved
stemmelikhet det som styrets formann har stemt for.
På Generalforsamlingen skal det føres protokoll, som innen en måned etter Generalforsamlingen
sendes alle medlemmer av Antenneselskapet (Kfr. pkt. 1).
5. Ekstraordinær Generalforsamling
Skriftlig, og med 2 (to) ukers varsel, kan ekstraordinær Generalforsamling sammenkalles av styret, når
dette finner det nødvendig.
Hvis minst 20 medlemmer forlanger det, skal styret på tilsvarende måte innkalle til ekstraordinær
Generalforsamling.
Ekstraordinær Generalforsamling kan bare behandle den eller de saker som er kunngjort i
innkallelsen.
Ekstraordinær Generalforsamling skal holdes snarest mulig, innen 4 (fire) uker etter at kravet er
fremsatt skriftlig til styret. Ekstraordinær Generalforsamling er beslutningsdyktig på samme måte som
ordinær Generalforsamling.
6. Votering
På en Generalforsamling treffes alle valg og avgjørelser ved alminnelig flertall, hvis dette ikke for
særskilte forhold er annerledes bestemt i disse vedtekter.
Hvert medlem, ektefelle samt myndige barn (husstand) har til sammen en stemme.
Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.
Medlemmer, som ikke har anledning til å delta på Generalforsamlingen, kan benytte en skriftlig,
datert stemmeblankett.
Voteringen skal skje skriftlig hvis en eller flere stemmeberettigede forlanger det.
7. Styrets sammensetning
Antenneselskapet ledes av et styre bestående av en representant samt en vararepresentant fra hver av
velforeningene. Disse representantene er på forhånd valgt av de respektive velforeninger.
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Styret velger leder, kasserer og to revisorer (ikke styremedlemmer). Leder må velges blant tidligere
valgte styremedlemmer.
8. Styrets plikter
Styret skal administrere PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP og fremme dets formål etter
disse vedtekter og de beslutninger som er fattet av Generalforsamlingen.
Styret står fritt til å velge nye programtilbud når programmer/kanaler uteblir/faller bort. Tidligere
vedtatte budsjetterte rammer må overholdes. Informasjonskanalen benyttes for å informere
abonnentene om eventuelle endringer i programtilbudet.
Styret skal kunne tilby eventuelle interesserte medlemmer selvfinansierende programtilbud (BetalTV), uten at dette er behandlet på en Generalforsamling. Hver enkelt abonnent vil selv dekke
kostnadene.
Styremøter holdes når leder finner det nødvendig eller når minst to medlemmer av styret forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 (fire) velforeninger er representert.
Alle saker og all korrespondanse skal fremlegges på styremøtet.
Styret skal føre protokoll over alle møter samt sørge for et velordnet arkiv.
Styret skal ved kassereren føre ansvarlig regnskap.
Regnskapsåret skal være kalenderåret.
Antenneselskapets kontante midler settes på bankkonto/postgirokonto som disponeres av 2 fra styret,
hvorav den ene må være lederen eller kassereren.
9. Votering i styret
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
10. Vedtektsendringer
Endringer i, eller tillegg til, disse vedtektene, kan bare vedtas på ordinær Generalforsamling og krever
2/3 flertall.
11. Oppløsning
Eventuell oppløsning av Antenneselskapet kan bare vedtas av Generalforsamlingen.
Antenneselskapet kan under ingen omstendighet oppløses med mindre annen organisasjonsform
overtar de plikter som følger av pkt. 2 i disse vedtekter.
Dersom Antenneselskapet blir oppløst, skal dets aktiva overføres til den nye organisasjonen, som da
enten må være stiftet eller vedtatt stiftet.
12. Grensesnitt for økonomisk ansvar i forbindelse med utbedring av kabelnettet
Stamlinjenettet samt hovedsentralen administreres av Antenneselskapet. Antenneselskapet står også
økonomisk ansvarlig for fremtidige utbedringer. Hvert år må dette budsjetteres og vedtas på
Generalforsamlingen.
For kabel fra filterboks ute og inn til husets første tilkoblingspunkt er ansvaret delt mellom huseier og
Antenneselskapet. Ved utskifting av kabel besørger og bekoster Antenneselskapet graving fra
filterboks ute og frem til huseiers tomtegrense. Skifte av kabel skjer i samarbeide med huseier.
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Huseier besørger og bekoster graving på egen eiendom frem til første koblingspunkt. Dybde, bredde
samt gjenfylling av kabelgrøft utføres etter spesifikasjoner/instrukser fra Antenneselskapet. Det er
ikke nødvendig å lokalisere/fjerne gammel kabel.
Kabel, inkludert legging mellom filterboks ute og husets første tilkoblingspunkt, koblingskostnader
med nødvendig koblingsutstyr og kabelbeskyttelse, bekostes av Antenneselskapet.
Uansett totalkostnad ved utskifting av nevnte kabel, skal huseier betale en fast sum, kr 1500,-.
Huseiers kostnad reguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt i 2004-kroneverdien. Øvrige
kostnader dekkes i sin helhet av Antenneselskapet. Disse kostnadene må budsjetteres.
Utskifting av kabel må til enhver tid koordineres mellom huseier og Antenneselskapet.
Hvis husets interne kabelopplegg, antenneuttak samt antennekoblinger ikke følger gjeldende
forskrifter og dette forårsaker dårlig signalmottak, må huseier selv dekke utgiftene for å få utbedret
feilen.
Feil som oppstår ved uaktsomhet fra huseiers side, dette gjelder hele kabelnettet, må huseier stå
økonomisk ansvarlig for.
13. Betal-TV-program i grunntilbudet
«Lov om kabelsendinger» fastslår at kabeloperatør (Antenneselskapet) har plikt til å undersøke
hvilke sendinger abonnentene ønsker formidlet i kabelnettet og har plikt til å gjennomføre
abonnentenes valg i samsvar med deres prioriteringer.
Med utgangspunkt i dette vil Antenneselskapet gjennomføre seerundersøkelser annenhvert år.
Resultatet fra seerundersøkelsen vil være bindende for alle våre abonnenter tilknyttet vårt kabelnett og
på samme vilkår. Ønsker den enkelte abonnent å reservere seg mot flertallets beslutning, åpner
kabelloven for at den enkelte abonnent kan kreve avskjerming for de kanaler som ikke ønskes
formidlet. Abonnenten må selv dekke alle kostnader ved en slik avskjerming.
Alminnelig flertallsregel (50%-regelen) legges til grunn i seerundersøkelsen som en avtalemessig
løsning mellom abonnenten og Antenneselskapet. Den årlige seerundersøkelsen skal kun omfatte
gratiskanaler og såkalte lavpriskanaler (ikke filmkanaler). Seerundersøkelsen gjennomføres i.l.a.
september/oktober.
Det er kun returnerte stemmeblanketter som blir med i opptellingen som kan påvirke vårt valg av
programtilbud.
Valgresultatet fra den årlige seerundersøkelsen kan overprøves av generalforsamlingen med 2/3
flertall. Skriftlig forslag om dette må være styret i hende innen utgangen av januar.
Pepperstad Skog, 21. desember 1988
Revidert 28. februar 1990
Revidert 18. februar 1991
Revidert 19. februar 1992
Revidert 17. februar 1993
Revidert 28. februar 1994
Revidert 29. februar 1996
Revidert 21. februar 1998
Revidert 20. mars 2002
Revidert 31. mars 2004
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STEMMEBLANKETT
STEMMEBLANKETT TIL GENERALFORSAMLINGEN FOR
PEPPERSTAD SKOG ANTENNESELSKAP 29. MARS 2007.
STEMMEBLANKETTEN KAN LEVERES STYRET VED OPPSTART AV
GENERALFORSAMLINGEN.

FORSLAG DET SKAL STEMMES PÅ ER SOM FØLGER:
(Se forslag til votering på generalforsamlingen i innkallelsen)

(Kryss av Ja eller Nei)
1)

Legge TV2 Zebra ut som et permanent åpent programtilbud

(Ja).....

(Nei).....

2)

Legge TV2 Nyhetskanalen ut som et permanent åpent programtilbud (Ja).....

(Nei).....

3)

Endring av punkt 1. Medlemskap i vedtektene. Se forslag

(Ja).....

(Nei).....

4)

Endring av punkt 3. Betal-TV-program i vedtektene. Se forslag

(Ja).....

(Nei).....

5)

Endring av punkt 4. Generalforsamlingen. Se forslag

(Ja).....

(Nei).....

6)

Godkjenning av avtale mellom BOF og PSA (Bredbåndstjenester)

(Ja).....

(Nei).....

7)

Drifting av PSA legges ut på anbud

(Ja).....

(Nei).....

ABONNENT:
NAVN

:.......................................................................

ADRESSE

:.......................................................................
(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

DATO/SIGNATUR

:.......................................................................
Stemmeblanketten kan også stiles til styret i:
Pepperstad Skog Antenneselskap
Postboks 240, 1541 Vestby

Den må da være styret i hende senest onsdag 28. mars 2007.
Er det noe som er uklart? Ta kontakt med styrerepresentantene.
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