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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Parknet 

Dato  Mandag, den 21. november 2022 
Sted  Multisalen, Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, 2200 København N 
Tidspunkt Kl. 19.00 
 
Indskrivning og sandwich kl. 18:00-18:55 
Demonstration af nye TV-løsninger 18:00-18:45 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Orientering om TV-situationen og de mulige løsninger 

4. Forslag til afstemning 

a. Levering af TV gennem partner eller supplerende udbyder 
Det indstilles og anbefales af bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager at den 
fremtidige TV-tjeneste skal leveres gennem partner eller supplerende udbyder. Såfremt 
dette vedtages, skal der efterfølgende træffes beslutning om hvilken løsning der vælges 
(4b). Såfremt der stemmes imod forslaget, fortsætter nuværende TV-løsning.     

b. Valg af partner-løsning 
Det indstilles af bestyrelsen, at generalforsamlingen beslutter, om det den fremtidige 
TV-løsning skal leveres gennem partneraftale med Norlys eller supplerende udbyder via 
Allente. Dette punkt kommer kun til afstemning såfremt generalforsamlingen beslutter, 
at den fremtidige TV-tjeneste skal leveres gennem partner eller supplerende udbyder.  

5. Eventuelt 
 

Bilag:  Referat fra generalforsamlingen i 2022. 
 

Alle medlemmer kan deltage 
 
Alle Parknets medlemmer kan deltage på generalforsamlingen med én delegeret og én gæst. Medlemmer 
af Parknet er alle de boligforeninger, der har underskrevet en tilslutningsaftale med Parknet. Andre 
modtagere af Parknets tjenester kan også deltage på generalforsamlingen, men uden stemme- og 
taleret.  
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Medlemmernes stemmetal svarer til deres antal af brugere 
Hver delegeret har et stemmetal, der svarer til antallet af brugere/ abonnementer hos medlemmet ved 
månedens begyndelse (1. november 2022). Stemmetallet for et medlem, der endnu ikke er tilsluttet, 
svarer til antallet af mulige brugere. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Husk at tilmelde jer senest den 14. november 2022 
Det er nødvendigt at tilmelde sig generalforsamlingen på forhånd. Dette sikrer at der er plads og 
sandwich til alle. Vi beder derfor alle medlemmer og modtagere af Parknets tjenester om at sende navnet 
på deres delegerede samt eventuelle gæst til gf2022@parknet.dk senest mandag den 14. november 
2022.  
 
Vel mødt! 
Med venlig hilsen 
Parknets bestyrelse 

mailto:gf2022@parknet.dk

