Formandens beretning 2016.
I året der gik, havde vi igen ingen grundejersager. Vi indgik en ny
kontrakt i slutningen af juli på den nye boks til 30 kroner om måneden
imod den gamle, der kostede 99 kroner om måneden, men jeg har
endnu ikke fået kontrakten retur. Jeg var den 10. september til YouSee
live i MCH. med bl.a. Lucas Graham og andre solister. Turen var helt for
egen regning. Den 21 november lavede vi en ny kontrakt, hvor vi kunne
sælge bredbånd uden tv fra den 1. januar 2017, men det gav også
problemer, da medlemmerne bare blev afkoblet uden digitalt filter. Når
de så blev gentilsluttet, fik de en besked, at de var opsagt. Sidst på året
har der været en utilfredshed med YouSee fra de medlemmer, som har
købt enkelte programmer eller er på Bland Selv. Kunder med Bland Selv
har pludseligt manglet alle eller flere af deres kanaler. Et medlem, som
har 3 enkelte programmer, får pludselig opsigelser på alle 3
programmer uden, hun har ytret ønske herom. Jeg har så på nogle
medlemmers vegne ringet ind for at høre, hvad problemet var. Svaret
var, at vi havde fået en ny aftale eller kontrakt. Når de så hører, det er
mig, der er formand for foreningen, og jeg intet kender til nye aftaler,
forsøger de med noget ævl. Men problemerne bliver efterfølgende løst,
og medlemmerne har igen deres programmer. Så kom vi til årets sidste
dag. Så gik det helt galt ingen Nytårstale fra Dronningen. Alt kan ske,
men at hele Danmark bliver ramt, må ikke ske. Den første mail, vi fik fra
YouSee, kom dagen efter ca. kl. 11:00, hvor det hele kørte igen. Den
kunne de godt sende på dagen, hvor fejlen opstod. Vi har dags dato
1083 medlemmer. De fordeler sig med 371 GP. 254 MP. samt 449 FP. og
den nye mulighed Bredbånd uden tv 9 medlemmer. Der er ca. 130
mulige tilslutninger i byen. Forventningerne for 2017 vil være uændret i
forhold til sidste år, da der ikke er nogle ny udstykninger i byen, men
kun de tilbageværende i Kirsebærhaven samt enkelte rundt om i byen.

I det nye år eller rettere den 31. januar 2018 har foreningen 50 års Jubilæum. Det agter vi at markere med et forlænget weekend – ophold
for bestyrelsen, revisorer, æresmedlem samt vores samarbejdspartner
fra YouSee. Alle inviteres med påhæng i stil med det, vi afholdte for 25
år siden på Emmerlev Klev.

