Referat fra Generalforsamling i Ullerslev Antenneforening 2019
1. Valg af dirigent:
Keld Pedersen valgt uden andre kandidater – kunne konstatere at Generalforsamlingen
er indvarslet efter reglerne.

2. Formandens beretning:
Kan læses andet sted på hjemmesiden – beretningen godkendt uden kommentarer.

3. Regnskab:
Kan ses andet sted på hjemmesiden
SP: hvad bestyrelsen modtager i honorar når der kun holdes 2 møder på et år –
Bestyrelsen fremlagde at der kun holdes det antal møder der er behov for – om det er 2
eller 10 er ligegyldigt når bestyrelsen er en af Danmarks billigste i drift og vi ser ingen
grund til at holde møde for mødets skyld alene!
SP: Hvorfor skifter man ikke væk fra Danske Bank pga. hvidvask sagen – Det gør vi ikke
da vi altid har haft Danske Bank og da vores kasserer sidder i Danske Bank nyder
foreningen godt af dette i sparede gebyrer.

4. Indkomne forslag:
Der var ingen forslag indkommet.

5. Valg af bestyrelse:
Flemming B. Larsen og Gunni Holm på valg – der var ikke andre kandidater så der var
genvalg til dem begge.

6. Valg af suppleanter:
Frank Toft og Lars Christensen – der var ikke andre kandidater så genvalg til dem begge.

7. Valg af revisorer og suppleanter:
Poul Henriksen og Tomas Toft – der var ikke andre kandidater så genvalg til dem begge

8. Fastsættelse af telefon- og befordringsgodtgørelse for 2019:
Formand samt kasserer kr. 5 pr. medlem – alle modtager den store tv-pakke – Tilskud til
internet er bortfaldet fra 2019 for hele bestyrelsen.

9. Evt:
SP: Flot regnskab synes de fleste idet vi jo ikke er sat til at lave decideret overskud på
driften af foreningen.
SP: Det var kommet ud at fordelene ved at have flere Yousee produkter (Yousee More) var
opsagt – dette beror på en teknisk fejl – der er intet opsagt og burde være lavet da dette
skrives.
SP: Enkelte har været smidt af anlægget pga. opgraderingen af anlægget – man skal
ALTID huske at fejlmelde som enkelt person fordi ved flere personer med fejl kommer der
hurtigere fejl retning på anlægget!

SP: Der kommer snart et tilbud om at man kan få gennemgået alle sine installationer
hjemme på adressen således at fejl udelukkes og minimeres, dette vil max koste 499,- –
Yousee kommer med et arrangement d. 27. april i kultursalen – her vil bland selv – bokse
med videre blive demonstreret og gennemgået.
Xee er en ny kanal som er en sammenlægning af Yousee og Fox – og fra medio sommer
kommer der fodbold på denne kanal også.
Gigabit bredbånd kan meget snart tilbydes i Ullerslev ligesom der også bliver plads til 4K
signaler i kablerne efter opgraderingen.
SP: Hvor længe kan vi blive ved at trække på coax kablerne? – altså hvor meget kan man
hive ud af dem fremadrettet?
Det kan man ikke svare entydigt på – man lægger fiber ned hvor man laver nybyggerier
men skifter ikke kabler ud til fiber medmindre der er nødvendigt.
Ros til Yousee fra en der havde problemer sidste år men det er rettet ved at udskifte noget
udstyr og nu spiller det bare derudaf.
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