Referat fra Generalforsamlingen d. 19/3 2018

1: Valg af dirigent
Keld Pedersen foreslået og valgt som dirigent. Han kunne fastslå at alle varsler om offentliggørelse af
annoncering m.v. var varslet i rette tid.
2: Formandens beretning.
Selve beretningen kan læses på hjemmesiden – kort kan fortælles at der er følgende:
1147 medlemmer
378 på grundpakken
290 på mellempakken – heraf 55 på bland selv.
445 på fuldpakken – heraf 3 på bland selv.
34 Bredbånd uden tv-signal
Der er mulighed for yderligere 130 tilslutninger på anlægget.
Der var ingen spørgsmål og beretning blev enstemmigt vedtaget.
3: Regnskab.
Kan ses på hjemmesiden.
Selvom der er et flot overskud, skal vi regne med merudgifter på ca. 100.000,- i forbindelse med det
gravearbejde der p.t. foregår på og omkring Vibeskolen.
4: Indkomne forslag.
Bestyrelsen har foreslået at ændre foreningens navn til Ullerslev Antenneforening.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og medførte kun det spørgsmål om hvor man så henvender sig med en
evt. grundejersag – det gør man ved den rette instans på Nyborg Kommune.
5: Valg af bestyrelse.
Allan Gjøde – Henrik Berggreen – Peter Pedersen – alle villige til genvalg.
Der var ikke andre kandidater så alle 3 tager endnu en tørn.
6: Valg af suppleanter.
Suppleanterne er
Frank Toft og Lars Christensen.
7: Valg af revisorer samt suppleanter.
Revisorer er Poul Henriksen og Thomas Toft.
Suppleanter er Henrik Vestergaard (1) -og Kirsten Pedersen (2)

8: Fastsættelse af telefon og Befordringsgodtgørelse for 2018.
Fortsætter som hidtil.
9: Evt.
Her er de spørgsmål der var fra medlemmerne:
Hvad koster pakkerne i 2019 – det ved vi omkring oktober / november måned i år.
Til Ole fra Yousee:
Mange fejl på internet ved Lundsager 2? – Ole: det kræver flere undersøgelser for at fastslå hvad der
nøjagtigt er galt – det kan være indvendige eller udvendige kabler eller andet der laver forstyrrelser og
udfald. Yousee sørger for kablet frem til det hovedstik der er i boligen – resten påhviler ejeren af boligen.
Mange udfald på internet i Degneløkken gør det svært at arbejde hjemmefra?
Ole bringer det med hjem til Yousee hvorefter tingene undersøges nærmere så man forhåbentligt finder en
løsning. Ligeledes klages der over dårligt signal i dagtimerne efter der er lagt fjernvarme? – Dette tager Ole
også med hjem til Yousee.
I forbindelse med den forestående opgradering af vores anlæg vil der komme en speciel pris for vores
medlemmer hvor at Dansk Kabel Tv kan komme og gennemgå jeres installation således at der ikke er
problemer når opgraderingen er gennemført. Udgiften afholdes af kunden selv men til en reduceret pris.

Den 11 april vil Yousee lave et infomøde i Kulturhuset – der vil komme yderligere info i starten af april.

Fra 1 april 2018 bliver det muligt at tage alle sine kanaler (dog ikke TV2) med sig overalt i Danmark og
udlandet – de vil kunne tages via telefon eller ipad – TV2 kan tages med – det koster 5 kr. pr. md. – det er en
pris TV2 selv har fastsat og har intet med Yousee eller Antenneforeningen at gøre!
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Sekretær Henrik Berggreen
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