Referat fra Generalforsamlingen i Ullerslev Grundejer & Antenneforening 2017.
Der mødte 10 medlemmer op – derudover 5 fra bestyrelsen samt Ole fra Yousee.

Pkt. 1 valg af dirigent.
Keld Pedersen foreslået og valgt.
Han kunne konstatere at varsling af Generalforsamling var foregået efter reglerne.

Pkt. 2 var formandens beretning – den kan læses på hjemmesiden.
Spørgsmål til beretningen:
”Hvorfor ikke nedlægge Grundejerforeningen når der alligevel ikke er nogle sager”
Det har været diskuteret tidligere men dels kan vi ikke medmindre der stilles et reelt forslag som kan
behandles på Generalforsamlingen – dels kan vi ikke få e-mailadresser der hedder UAF (Ullerslev Antenne
Forening) – dels har vi jo stadig mulighed for at behandle sager såfremt disse måtte komme os til øre i
bestyrelsen.
” Hvorfor ikke helt nedlægge foreningen og så gå over til fibernet”
Tja – dels er der jo ikke fibernet i hele byen (det koster penge) dels er medlemmerne i bund og grund glade
for at være kunde hos Yousee – vi kan ikke på dette tidspunkt i bestyrelsen finde et bedre alternativt hvor vi
kan få det samme for færre penge – dels har vi jo et fint og velfungerende antennenet med bl.a. gode
hastigheder på internet.
Der er for tiden 130 færre medlemmer i antenneforeningen
371 på Grundpakken
254 på Mellempakken
449 på Fuldpakken
9 har rent internet uden tv-pakke
Der er mulighed for ca. 130 nye tilkoblinger.
Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 3 var regnskabet – kan læses på hjemmesiden.
Det blev godkendt uden kommentarer

Pkt. 4 – forslag
Der var ingen indkomne forslag

Pkt. 5 var valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Gunni Holm og Flemming B. Larsen
De blev enstemmigt genvalgt uden andre kandidater.

Pkt 6. var valg af Bestyrelses suppleanter
På valg var Frank Toft og Jørgen Christiansen
De blev valgt uden andre kandidater.

Pkt. 7 var valg af revisorer.
På valg var Poul Henriksen og Peder W. Jensen
De blev valgt uden andre kandidater.

Pkt. 7 valg af suppleanter.
På valg var Tomas Toft og Kirsten Pedersen
De blev valgt uden andre kandidater.

Pkt. 8 fastsættelse af Telefon samt befordrings godtgørelse.
Fortsætter uændret -hvilket vil sige at Formanden samt Kasserer modtager 5,- kr. pr. medlem.
Bestyrelsen modtager 200,- kr. pr. md. til internet
Alle medlemmer har fri tv – pakke

Pkt. 9 eventuelt – alt kan diskuteres men intet besluttes.
Her kom Ole fra Yousee på banen og forklarede lidt om den hacking Yousee blev udsat for nytårsaften – den
nedlagde signalet i stort set hele Danmark og der kører nu en efterforskning ved Politiet hvor der p.t. er en
sigtet.
Det har skabt mange problemer at sammenlægge Yousee og TDC i en enhed – det har betydet at mange nye
tiltag er skudt ud i fremtiden så kræfterne kan bruges på at få det op og køre gnidningsløst.
Vores anlæg skal opgraderes – det sker når der er lavet en ny aftale i løbet af april måned – vi håber vi kan
nå at komme med i opgraderingen der starter august – september – ellers bliver det gangen senere –
anlægget opgraderes til endnu hurtigere internet samt fremtidigt tv i ¤k signal. Yousee vil medfinansiere
mod at vi forlænger den nuværende aftale.
Der er nu mulighed for via den nye Yousee boks for at streame blandt andet Netflix på boksen.

Den nye boks vil i løbet af året blive opgraderet så det bliver muligt at modtaget radio i god kvalitet ligesom
at dem der har bland selv pakker senere vil få mulighed for at vælge TV-2 Play – m. fl. I mellem deres bland
selv kanaler.
Boksen koster 30,- kr. pr. md som medlem i U-GAF
Radio kan endvidere modtages på jeres tv (de fleste tv).
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