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ANTENNELAUGET IBSGÅRDEN 
 

Referat af generalforsamling 2019 

 Den ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 12. 
marts 2018. Kl. 19.00 på Himmelev Skole, Cafeen, Lokale 44 

Antal fremmødte: 29 

 

Punkt A; Valg af dirigent: 

Formanden Jan Hansen bød velkommen til Antennelauget Ibsgårdens ordinære 
generalforsamling her i 2019. På bestyrelsens vegne foreslog Formanden Niels Hessel, 
Ibsgården 84 som dirigent til årets generalforsamling. Niels Hessel blev enstemmigt valgt. 

Niels Hessel takkede for valget og indledte med at konstatere, at Bestyrelsen havde 
overholdt vedtægternes bestemmelse om, at medlemmene skal indkaldes til general-
forsamlingen med at varsel på mindst 14 dage. Men vedtægterne foreskriver også, at 
generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar måned. Og dette var ligesom i 
en række tidligere år heller ikke overholdt her i 2019.  

Dirigenten forespurgte de fremmødte, om der var nogen protester mod dette. Det var der 
ikke, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig i henhold til vedtægterne. 

Herefter gav Dirigenten ordet til Formanden for aflæggelse af beretning for det forløbne år. 

 

Punkt B; Formandens beretning: 

Formanden takkede for også her i 2019 at få lidt skældud. Tidspunktet for afholdelse af 
denne generalforsamling – hvis bestemmelsen om februar måned skulle overholdes – ville 
give vanskeligheder. De sidste to uger af februar – ugerne 7 og 8 er ferieuger enten i 
København eller i Roskilde. Disse to uger er derfor uhensigtsmæssige. Grundejerforeningen 
havde sat sig på den 28. februar. Så for også at lægge lidt afstand til den generalforsamling 
var begyndelsen af marts den eneste mulighed og det blev altså tirsdag den 12. marts 2019. 

Formanden understregede herefter at enkelte dele af det der ville blive fortalt i beretningen 
var blevet sagt før. Men det var Formandens opfattelse at enkelte af disse ting faktisk var 
værd at gentage. Så derfor!!! Og som altid ville formanden forsøge ikke at gøre beretningen 
alt for lang. Tidligere år har vist hvor svært det er.  

Også i 2018 havde Bestyrelsen som altid optrådt økonomisk meget ansvarligt og 
sparsommeligt. Vi havde her i 2019 atter ”lejet” dvs. lånt lokalet – café området - på 
Himmelev Skole. Det var godt, for det er gratis, når det som her er en generalforsamling i en 
lokal forening.  
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I månederne efter sidste års generalforsamling var der den vanlige ro over tingene. Stort set 
ingen problemer ud over dem der plejer at være – i hvert fald ikke nogen, som bestyrelsen er 
blevet informeret om. Så det er ret nemt at være bestyrelsesmedlem i en sådan forening. 
Roen varede faktisk helt hen til efter sommerferien.  

Den første ting der skete var at lige pludselig var der et medlem der ikke havde forbindelse til 
noget som helst. Intet internet og intet TV. FIBIA blev kontaktet og problemet blev drøftet 
med deres teknikere. Det kunne næsten kun være strømforsyningen der ikke virkede. Og det 
var rigtigt. Nu var det gudskelov sådan at strømforsyningen til den grå FIBERBOKS er den 
samme som passer til de små bokse til det trådløse hjem og dem har Formanden nogle 
stykker af der endnu ikke er sat op. En strømforsyning herfra blev sat på og så var alt i orden 
igen. Formandens erfaring siger at er der ét medlem af Antennelauget der har et problem – ja 
så er der ALTID flere der har eller får det samme problem. FIBIA blev igen kontaktet og det 
blev aftalt at der blev sendt en kasse med nye strømforsyninger. De blev sendt med 
PostNord så de var allerede fremme efter 8 dage. I kassen var der 5 stk. og af dem er der nu 
kun én tilbage. Resten er givet til medlemmerne. Flere af de tilstedeværende fortalte om 
tilsvarende problemer med samme løsning. 

FIBIAS NYHEDSBREVE!  

FIBIA har i en ret lang periode udarbejdet og udsendt nyhedsbreve. For at modtage disse er 
det dog vigtigt at man tilmelder sig på FIBIAS hjemmeside. Efter mange forgæves forsøg er 
det nu også lykkedes Formanden selv at modtage disse faktisk ret gode nyhedsbreve. Og 
hvad skete der?? I et af disse nyhedsbreve her fra februar måned 2019 var der en omtale af 
noget som FIBIA kalder Filmfavoritter. 

 

FILMFAVORITTER 

FIBIA/WAOO har etableret noget de nu kalder FILMFAVORITTER. Med det har vi nu – og 
det er helt gratis – fået adgang til et ret stort udvalg af film. Ja der ligger faktisk mere end 200 
film på dette filmarkiv. Filmene er velkendte titler i en række forskellige kategorier. Og så 
bliver omkring 10% af filmene udskiftet hver måned. For at kunne benytte denne facilitet 
kræver det logisk nok at man har en TV-boks og køber en af de tre TV-pakker. OG DET AT 
SE DISSE FILM ER SOM NÆVNT HELT GRATIS. Formanden har faktisk allerede foreslået 
en ændring eller snarere en tilføjelse idet der ikke er gode danske film med i arkivet. 

OPTAGEFUNKTIONEN 

I midten af november var der lige pludselig problemer med afspilning af programmer man 
havde optaget. Var man i gang med at afspille et program man havde optaget og så var nød 
til at stoppe op, var der problemer når man så vendte tilbage igen. Når man igen ville se det 
optagne fra ex 35 minutter inde i programmet blev man hele tiden nød til at starte helt forfra. 
Det var en fejl der skulle repareres og det blev den så den 18. november.  

Det blev endnu værre i januar 2019. Formandens egen Airties 7310 tv-boks med op til 60 
timers optagefunktion viste at der var en hel del ledig optagekapacitet. Men nej! Beskeden 
var at kapaciteten var opbrugt. Men der var kun brugt knap 40 timer. Teknisk Service blev 
kontaktet. En flink ung mand kunne – uden tøven - fortælle at der var fejl på denne funktion 
så WAOO havde uden videre skåret kapaciteten ned til ca. 30 timer. Og fremtidsudsigten var 
ukendt. Men det er da ved gud dybt uprofessionelt af WAOO bare uden videre at gøre noget 
sådant og det helt uden at meddele det til brugerne. Det skal bemærkes at 
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optagekapaciteten er tilbage på det normale igen – og det for resten igen uden at meddele 
dette til brugerne.  

TV ON DEMAND 

Dette cirkus fortsatte. På et tidspunkt blev det klart at TV ON DEMAND ikke længere virkede. 
En kontakt til vores konsulent gav ikke noget resultat. Efter nogle dage kunne han dog 
fortælle at det setup som DR havde leveret til WAOO jo var både gammeldags og meget lidt 
brugervenligt. Men det har faktisk været brugt en del blandt Antennelaugets medlemmer. På 
DR,s egen hjemmeside er arkivet af tidligere/gamle programmer meget moderne og 
brugervenligt sat op. Konsulenten fortalte at forhandlingerne mellem DR og WAOO ikke 
havde givet noget resultat så WAOO havde besluttet simpelthen at tage DR’s TV on demand 
af indtil videre. En lille sjov historie her. Formanden ringede jo som så ofte til TEKNISK 
SERVICE en søndag. Den dygtigt unge mand sagde at det da ikke var noget problem. Den 
lidt gammeldags løsning var at sætte et HDMI-kabel fra en computer og ind i fjernsynet. Den 
moderne løsning hedder CROME CAST. Og det ville Søren Frøsig fortælle meget mere om 
under dagsordenes punkt G. 

HENVENDELSER TIL FIBIA  

Bestyrelsen har også i det forgangne år peget på at der indimellem kan være en vis ventetid 
når man ringer til FIBIA og har brug for hjælp. Formanden har selv prøvet det nogle gange og 
faktisk kun oplevet korte ventetider. Men også i 2018 har FIBIA overfor Bestyrelsen påpeget 
CALL BACK-Funktionen ved telefonisk kontakt. Den muliggør, at vi bestiller, at FIBIA skal 
ringe tilbage snarest muligt. FIBIA beder om, at vi meget gerne må benytte denne mulighed. 
Og så må vi også meget gerne notere navnet på den medarbejder, vi taler med. Oplever I, at 
der ikke sker noget, så henvend jeg til Formanden så han kan viderebringe ”sagen” til FIBIA. 
FIBIA har oplyst, at de i 2018 har forstærket bemandingen yderligere. Men er der problemer 
så kontakt Teknisk Support 70 29 24 44. 

HVAD BRUGER VI PENGENE TIL: 

Formanden er også i 2018 blevet spurgt om, hvad de penge, som AntenneLauget Ibsgården 
opkræver, egentlig bliver anvendt til, når medlemmerne samtidig har betalinger direkte til 
FIBIA. Og også ligesom tidligere år har et par ejendomsmæglerfirmaer forespurgt om 
Antennelaugets økonomi. De hævder at det forhold at medlemmerne betaler noget til 
Antennelauget og noget direkte til FIBIA kan være vanskeligt at forstå for potentielle købere. 

Senest havde formanden efter bedste evne prøvet at forklare en ejendomsmægler forskellen 
og sammenhængen mellem Grudejerforeningen Ibsgården og Antennelauget Ibsgården. 
Som ejendomsmægleren påpegede, ja så er det jo samme hjemmeside og ved gud om det 
ikke også var samme kasserer!! 

AntenneLauget Ibsgårdens aftale med FIBIA betyder, i al sin enkelhed, at hvert enkelt 
medlem SKAL betale et årligt beløb til AntenneLauget. Beløbet bliver sendt videre til FIBIA. 
Dog skal vi have dækket vores omkostninger til opkrævning af medlemsbidraget. Det er en 
betaling til Nets. Derudover er der omkostninger til afholdelse af generalforsamling, dvs. evt. 
leje af lokale – dog heller ikke i år - og lidt øl og vand. Derudover er der ikke nogen udgifter! 
Og bestyrelsesarbejdet er og forbliver ulønnet. 

For 2019 har hvert medlem INDTIL VIDERE skullet betale 169 kr. pr måned til FIBIA. Det 
opkræves som nævnt af Antennelauget og skal betales til Antennelauget, der så ubeskåret 
sender beløbet videre til FIBIA. Beløbet dækker betalingen af den ”lille” TV-pakke – kaldet 



4 

 

GRUNDPAKKEN - på ca.30 TV-kanaler. Til oplysning kan fortælles, at en pakke med stort 
set samme eller lidt færre kanaler i hos konkurrenten YouSee for ét år vil koste 4.864 kr., og 
hos Boxer 4.704 kr. og det for kun 8 kanaler. Jeg tillader mig herefter at kalde BOXER for et 
fupforetagende. Endelig er der så STOFA men de vil ikke oplyse deres priser før de kender 
adressen, så jeg mener at de også er fupmikler. Og så lige én gang til – det betyder at vi – 
dvs. medlemmer af Antennelauget Ibsgården for en lille TV-pakke KUN skal betale 40% af 
hvad YouSee opkræver. Og husk så også lige at det faktisk er meget sjældent at VI oplever 
nedbrud på vores forbindelser. Tænk bare på YouSee der har så mange problemer at det 
næsten ikke kan passe. Tænk eks. på en nytårsaften hvor forbindelsen gik en halv times tid 
før Dronningens tale. Og røg ikke også 90-årsfødselsdagen??? 

Og husk så lige at det fortsat vil gælde at det beløb, som det enkelte medlem indbetaler, 
fortsat og helt frit kan bruges til enten køb af tv-pakker, Fritvalgskanaler, Leje af TV-
bokse, Internetforbindelser eller IP-telefoni. Og købes der eksempelvis mere end den lille 
TV-pakke, skal det enkelte medlem betale direkte til FIBIA. Af fakturaen skal det så som 
nævnt Her mangler noget.  

INFORMATIONSMATERIALE: 

Bestyrelsen havde medbragt noget teknik. Der var en af de nye TV-bokse fra WAOO der 
understøtter det der benævnes opløsning i 4K. Det er faktisk nu sådan at det ikke længere er 
muligt at købe et nyt TV-apparat der ikke har 4K opløsning.  

4K opløsningen er fire gange ”bedre” end det, der tidligere blev benævnt FullHD. Det vil i de 
kommende år desværre stadigvæk være sådan, at DR og TV 2, uagtet at de begge har så 
vanvittigt mange penge som de har (og de har virkelig mange mange penge til rådighed, DR 
til ex. knap 4 milliarder kr. om året), formentlig ikke nu vil være så fremtidssikrede, at de 
begynder at sende i 4K. Men som bekendt gør NETFLIX, VIAPLAY og HBO det allerede. Så 
det skal nok komme. Så skal man ud og købe et nyt TV-apparat så køb et med 4K. Hos 
WAOO har det længe været muligt at leje eller evt. købe en TV-boks, der understøtter 4K og 
en af disse TV-bokse var til at både se på og røre ved. FIBIA fraråder dog at man køber en 
TV-boks. Hvis man i stedet lejer TV-boksen vil man altid være berettiget til at få byttet boksen 
ud til den nyeste teknik. Og her sker der løbende en udvikling. Efter den nye kontrakt med 
FIBIA vil lejeprisen for den første boks i øvrigt blive reduceret til 39 kr. pr. måned. 

Her var der så lige en interessant oplysning mere, ligesom I fik den både sidste og forrige år. 
Når der ses en 4K film fra ex. NETFLIX, går signalet IKKE gennem TV-delen af nettet, men 
gennem internetdelen. Og en sådan 4K film kræver 20 til 25 Mbit/s båndbredde for at være i 
netop fuld 4K opløsning. 

Når ex. YouSee siger de sender film i 4K passer det faktisk ikke for YouSee komprimerer 
filmene, så de ”kun” kræver omkring 8 Mbit/s i båndbredde. Men så er det jo ikke 4K 
længere. Nej, men hvad gør det, hvis vore øjne alligevel ikke kan se forskellen, siger 
YouSee. Her var der allerede en god dialog, men det blev besluttet at denne bedre kunne 
tages under dagsordenens pkt. G. 

Dette var Formandens beretning. Mere vil som nævnt følge under dagsordenens pkt. G. 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 
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Punkt C; Aflæggelse af regnskab. 

Carsten Rygner gennemgik regnskabet for 2018, og det blev enstemmigt godkendt. 
Regnskabet kan ses på nettet på adressen http://grf-ibsgaarden.dk/?p=2815 

På de foregående generalforsamlinger er der løbende blevet spurgt om, hvorfor det er 
nødvendigt med så stor en formue i foreningen. Her ved udgangen af 2018 på godt 75.000 
kr. Kassereren kunne sige, at dette spørgsmål stort set bliver stillet hvert eneste år, og at 
svaret hvert år er det samme. Det er et spørgsmål om likviditet. Antennelauget skal betale 
FIBIA for 1. kvartal (se nedenfor) i begyndelsen af januar og kontingentet til Antennelauget 
bliver først opkrævet i begyndelsen af april.  

 

Punkt D; Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemsbidrag for det 
kommende år. 

Bestyrelsens forslag til budget for 2019 blev delt ud til de tilstedeværende. Budgettet kan ses 
på nettet på adressen http://grf-ibsgaarden.dk/?p=2909 . 

Som nævnt i formandens beretning, så betyder vores foreningsaftale med FIBIA, at 
Antennelauget i 2019 skal betale FIBIA 169 kr. pr. måned og pr. medlem. For hele året er det 
2.028 kr. pr. medlem, som Bestyrelsen skal betale videre til FIBIA. Desuden har vi udgifter til 
administration, primært til opkrævning af kontingent samt udgifter til afholdelse af generalfor-
samling. I alt ca. 2.000 kr. eller ca. 16 kr. pr. medlem. Da Antennelauget ikke længere har 
den ret store ”pose penge”, vi kan bruge af, foreslog bestyrelsen, at kontingentet for 2019 
bliver sat op til 2.100 kr. pr. medlem.  

Kontingentet vil blive opkrævet med betalingsfrist i april måned 2019. 

Bestyrelsens budgetforlag blev bragt til afstemning og enstemmigt vedtaget.  

 

Punkt E; Indkomne forslag fra medlemmerne: 

Der var ikke fremsat forslag til Bestyrelsen til dette års generalforsamling. 

 

Punkt F; Information fra Bestyrelsen 

Søren Frøsig kom med følgende indlæg:  

DR on-demand 

DR on-demand var tidligere en del af Waoo TV-boksen, men er taget væk grundet 
Fibia/Waoo undersøgelse der viste, at få brugte servicen. 

DR programmerne kan streames via Tablet, computer eller via Smart-TV (altså TV med 
internet adgang) 

De kan findes via dr.dk/tv/ 

 

http://grf-ibsgaarden.dk/?p=2815
http://grf-ibsgaarden.dk/?p=2909


6 

 

 

 

Chrome cast 

For dem, der ikke har et Smart TV eller ønsker at vise f.eks. billeder fra Smartphone / Tablet / 
Computer, så kan en Chromecast enhed være en løsning. 

Chromecast enheden (USB stick) sættes i TV’et og så skal den ”parres” med smartphone / 
Tablet / PC’en. Så kan man se indholdet fra sin smartphone eller lignende på TV’et. 

Chromecast enheden koster ca. 275 DKK (for billigste version) 

 

 

 

Chili Security – sikkerhedspakke 

Til alle Waoo Fiber pakker hører ”gratis” sikkerhedspakke. 

Sikkerhedspakken dækker alle husstandens digitale enheder (Computer, Tablet, 
Smartphone). Undtaget er Iphones, idet Apple varetager sikkerheden af disse. 

Sikkerhedspakken varetages af Chili Security og beskytter mod: 

• Antispam 

• Antivirus 

• E-mail beskyttelse 

• Firewall 
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• Sikker færden på netbank og online handel 

• Beskyttelse på sociale netværk 

• Forældrekontrol - læs også vores gode råd, når dit barn er online 

• Anti-Ransomware. 

APP’en til tablets/smartphones er for nylig blevet opdateret, hvorfor det er en god ide, at 
checke om den man har er ”aktiv”. Hvis den er deaktiveret, så kontakt Fibia teknisk support 
på Tlf. 70 29 24 44 (hverdage 08.00-21.00/weekend 10.00-16.00) 

 

 

Online harddisk 

Med Waoo Fiber får du adgang en online lagringstjeneste - Chili Cloud. Her kan du gemme 
de billeder, videoer eller andre filer, du gerne vil passe godt på og have sikkerhed for ikke 
forsvinder, fx hvis du mister din computer, eller den går i stykker. 

 

 

Waoo Smart WiFi 

Hvis der er problemer med at få WiFi signalet til at når alle rum, så er Waoo Smart WiFi en 
god løsning. De ekstra ”bokse” placeres i rum, så de kan forlænge signalet. Det virker fint i 
Ibsgårdshusene, der har man kroge og kringlede rum. 

 

 

Fibia Teknikerservice 
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Når man har udfordringer med Waoo TV pakke, internet signal eller andet udstyr fra 
Fibia/Waoo, så kan det varmt anbefales at benytte Fibias Kundeserviceafdeling, som kan 
fanges på Tlf. 70 29 24 44 (hverdage 08.00-21.00/weekend 10.00-16.00). 

De yder en god service og er yderst kompetente. 

 

Smart TV - Hvad kan det, som det gamle TV ikke kan? 

Et smart tv kendetegnes ved at man kan koble det til sit internet, enten via det trådløse 
netværk eller en kabel forbindelse via ens internet router. Et smart tv køre med et 
styresystem der blandt andet gør det muligt for dig at gå på internettet og installere apps på 
dit tv. - ligesom du kan installere apps på din mobiltelefon og din tablet. 

Internet og browser: Du kan bruge dit smart TV til at surfe på nettet, så hvis du vil prøve at 
bruge Facebook på en stor skærm eller du vil se en dokumentar på dr.dk, så er det muligt 
med dit smart TV. 

Streamingtjenester: Er du fan af streamingtjenester såsom Netflix og er træt af at se det på 
din computer, tablet eller telefon. Med et smart TV har du mulighed for at hente Netflix, så det 
eneste du skal gøre for at se din yndlingsserie, er at tænde for dit smart TV. 

 

 

Punkt G; Yderligere information fra Bestyrelsen:  

Resultatet af de foreløbige forhandlinger ed FIBIA om en ny kontrakt gældende efter 
den 1. juli 2019. 

Formanden startede med at sige at samarbejdet med SEAS-NVE nu FIBIA altid havde været 
godt. Vi har forhandlet kontrakter – først i 2009/2010 ved etableringen, derefter i 2014 hvor vi 
overgik til WAOO-forening og nu her i 2019 hvor vi forhandler om vilkår for en ny kontrakt. Og 
det er altid lykkedes at finde fornuftige løsninger. Denne gang startede det der vel nærmest 
kunne kaldes drøftelser allerede i december 2018.   

Temaet har været på hvilke vilkår Antennelauget skal indgå en ny aftale med FIBIA? Efter 
den 1. juli vil vi ikke længere være bundet af den nugældende 5 årige aftale vi indgik i 2014. 
Her skal bemærkes at FIBIA rent faktisk ejer vores fibernet frem til 2024. Det er en ti-årig 
periode fra vi overgik til WAOO-forening. Denne overgang betød at FIBIA måtte investere lidt 
over 8.000 kr. i hver tilsluttet bolig. Derudover blev der installeret en del temmelig kostbar 
teknik i det sortgrå teknikhus. Efter 2024 vil vi efter denne Entrepriseaftale kunne købe nettet 
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for omkring 700 kr. pr. medlem af Antennelauget. Men det kræver selvfølgelig at der til den 
tid er et Antennelaug der kan og vil købe nettet. 

Efter drøftelserne med FIBIA er vi nu landet på en 3 årig aftale som et godt udgangspunkt.  

Så var der spørgsmålet om hvad det overhovedet er muligt at forhandle om. Det er bekendt 
fra samtlige udbydere, at det der med TV-pakker og kanaler ikke er noget der kan forhandles 
ret meget om priser på. Det er TV-leverandørerne der bestemmer hvad det skal koste. De 
priser, som vi har i dag, er også dem der vil gælde fremover. Og vi må også i de kommende 
år være forberedt på prisstigninger.  

Dog har det været muligt at få reduceret prisen på den lille TV-pakke – den med de ca. 30 
kanaler. Den burde her i 2019 koste 169 kr. pr. måned. Den kan reduceres med 10 kr. til 159. 
kr. i den nye aftale. Resten af priserne på TV-pakkerne vil altså være uændrede. 

Og så gik forhandlingerne videre med det vi efter en ny aftale skal betale for 
internetforbindelserne. Og her har der været en hel del at hente. Ja faktisk ret meget at 
hente!!! 

Formanden fremhævede, at efter hans opfattelse var vi nu der, hvor de vilkår vi bliver tilbudt 
er så gode, at en ny aftale bør kunne indgås. Men på denne generalforsamling er det 
desværre ikke muligt at stemme om en ny aftale, idet vores vedtægter kræver, at forslag skal 
være medlemmerne bekendt minimum 8 dage før de kan besluttes på generalforsamlingen. 
Der blev uddelt at papir der viste hvor gode de kommende priser vil kunne blive. Formanden 
gennemgik herefter papiret for de tilstedeværende. 

Så det er nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling inden for ganske kort tid. 
Og det haster hvis vi skal være på plads med en ny aftale inden den 1. juli 2019.  

                       

Punkt H: Valg af bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem Søren Frøsig var på valg. Søren 
er villig til genvalg. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Søren Frøsig til 
Antennelaugets bestyrelse. 

 

Pun Valg af kt I; Valg af revisor: 

Poul Aistrup var på valg og var villig til genvalg. Poul blev enstemmigt genvalgt for endnu en 
periode. 

 

Punkt J; Eventuelt: 

Der var ingen punkter til dette dagsordenspunkt, der ikke allerede var berørt i forbindelse 
med formandens beretning. 

Herefter var generalforsamlingen slut. 

Referenter: Bestyrelsens medlemmer. 

Dirigent Niels Hessel, Ibsgården 84. 
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                                       Antennelauget Ibsgården/Roskilde       

 
               Carsten Rygner                      Nils Jan Hansen                   Søren Frøsig                 

                Ibsgården 162                        Ibsgården 154                    Ibsgården 172 

       carsten.rygner@gmail.com       njh1948@gmail.com       soeren_froesig@hotmail.com 

               Mobil: 30596950                    Mobil: 5124 5270                Mobil: 28989004 
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