Ullerslev Grundejer- & Antenneforening
Referat fra Generalforsamlingen 2016
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Keld Pedersen – valgt uden andre kandidater

2. Formandens beretning:
Gennemgået og der var ingen kommentarer eller spørgsmål

3. Regnskab:
Regnskabet blev gennemgået af Flemming B. Larsen.
Spørgsmål fra salen: hvorfor betales kassekredit ikke ud?
Det bliver den også i løbet af året.

4. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse:
På valg var Allan Gjøde – Peter Pedersen og Henrik Berggreen
Alle blev genvalgt uden andre kandidater.

6. Valg af suppleanter:
På valg var Jørgen Christiansen og Frank Toft
Frank Toft er ny 1 suppleant og Jørgen Christiansen er 2 suppleant – der var
ingen andre kandidater.

7. Valg af revisorer og suppleanter:
På valg var Poul Henriksen og Peder W. Jensen
Begge blev valgt uden andre kandidater.
Suppleanter blev:
Thomas Toft og Kirsten Pedersen
Begge valgt uden andre kandidater.

8. Fastsættelse af telefon- og befordringsgodtgørelse for 2016:
Bestyrelsen foreslog at det fortsatte uændret:
Formand og Kasserer modtager 5 kr. pr. medlem
Alle bestyrelsesmedlemmer har fri tv i fuldpakke
Alle bestyrelsesmedlemmer modtager 200 kr. pr. måned til internet
Forslag vedtaget uden kommentarer.

9. Evt:
Spørgsmål Fra salen til Yousee:
Hvornår bliver det muligt at kunne få bredbånd i byen uden at skulle have en
tv-pakke oveni?
Ole fra Yousee: Det starter op d. 1 / 4 2016 – men ikke i Ullerslev!
Der er i øjeblikket ingen aftale i Ullerslev om at man kun kan modtage
bredbånd fra Yousee – denne skal laves og underskrives først. Bestyrelsen
arbejder videre med dette punkt.
Konceptet er ikke helt færdig hos Yousee men det skulle det blive i 2016 – vi
venter med spænding!
Spørgsmål fra salen til Yousee:
Hvad koster TV-2 Sport i abonnement?
Svar fra Ole hos Yousee:
Den koster 40 kr. pr. måned.
Ros til at man konstant kan blive ved med at hive ALT det ud af kabelnettet
som man rent faktisk kan!
PBV. Henrik Berggreen sekretær.

