Referat fra Generalforsamling i Ullerslev - GAF onsdag d. 18/3 2015
Der deltog 24 medlemmer samt 6 bestyrelsesmedlemmer (Frank Toft ikke tilstede pga. arbejde) - Ole fra
Yousee kunne ikke deltage pga. at han var involveret i et færdselsuheld kort forinden.
1 VALG AF DIRIGENT.
Keld Petersen foreslået og valgt - han kunne konstatere at Generalforsamlingen var varslet i henhold til
foreningens love.
2 FORMANDENS BERETNING.
Den kan læses andetsteds på hjemmesiden - den medførte et spørgsmål om der blev sparet op til
anlæggelse af fibernet - det gør der ikke - idet at der er rigeligt med plads i COAX kablerne - det er blandt
andet derfor at YOUSEE har anlagt flere ØER i byen - dvs. færre brugere om den samme mængde data.
Der kan leveres 300 Mbit allerede nu
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3 REGNSKAB.
Kassereren gennemgik regnskabet - det viste et mindre underskud på 29,495,- kr. pga. et par
anlægsrenoveringer i løbet af året. Kassereren kunne meddele at betaling til forening fra 2016 ændres fra
februar til den 1/1 2016 idet at foreningen har renteudgifter ved træk på kassekreditten på mellem 8 10,000,- kr. pga. overtræk.
4 INDKOMNE FORSLAG.
Der var denne gang indkommet et forslag om at skære antallet af bestyrelsesmedlemmer ned fra 7 til 5.
Forslaget blev sendt til afstemning og med stemmerne 30 for og 0 imod blev forslaget vedtaget - dette
medførte tillige at hele Bestyrelsen gik af for at afholde nyvalg.
De opstillede blev:
Allan Gjøde - Peter Pedersen - Flemming B. Larsen - Gunni Holm
Jørgen Christiansen - Frank Toft - Henrik Berggreen.
Stemmerne fordelte sig således:
Allan Gjøde

30 stemmer

Peter Pedersen

30 stemmer

Flemming B. Larsen

29 stemmer

Gunni Holm

15 stemmer

Jørgen Christiansen

12 stemmer

Frank Toft

8 stemmer

Henrik Berggreen

26 stemmer

Den nye bestyrelse ser således ud:
Allan Gjøde - Peter Pedersen - Flemming B. Larsen - Gunni Holm - Henrik Berggreen
6 VALG AF SUPPLEANTER.
Det blev Jørgen Christiansen og Frank Toft. - der var ikke andre kandidater.
7 VALG AF REVISORER & SUPPLEANTER.
Revisorer blev Poul Henriksen samt Peder W. Jensen
Suppleanter blev Thomas D. E. Toft & Kirsten Pedersen
8 FASTSÆTTELSE AF TELEFON& BEFORDRINGSGODTGELSE 2015
Dette er uændret.
9 EVENTUELT.
Spørgsmål fra medlem: hvad sker der med det åbne WI-FI som YOUSEE ville etablere?
P.t. er det ikke brugbart men spørgsmålet videresendes til YOUSEE der desværre ikke var tilstede denne
aften - vi afventer svar.
Kommentar angående pakkerne hos YOUSEE er meget dyre?
Der er ingen tvivl om at det koster mange penge at se TV - det er også bestyrelsens opfatning at det faktisk
kun bliver dyrere hen ad vejen - selvom der åbnes op for andre valgmuligheder bliver det sjældent billigere
at fravælge ting - vi kan dog glæde os over at vi slipper billigere ved at være en forening - end hvis man er
privatkunde hos YOUSEE.
Der er ingen der helt sikkert ved hvad der kommer i fremtiden men de fleste TV udbydere vil gerne ligge
deres kanaler i de n store pakke og dermed bliver det dyrere selvom der måske er mange kanaler man ikke
ser.
på bestyrelsens vegne:
Sekretær Henrik Berggreen

