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Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling. Den sene
indkaldelse skyldes afventning af ændring af regler for
forsamlinger i foreninger.
Efter 21. maj er det tilladt at være forsamlet 50 personer når
forskellige restriktioner overholdes. Bestyrelsen har derfor
besluttet at max. 1 deltager pr. husstand må deltage.
Kun adgang med gyldigt corona-pas.

NYHED!
Bland Selv
med 20 point Medlemmer med Bland Selv med 10 points kan nu bestille
yderligere 10 points for 70 DKK/md. Beløbet afregnes direkte
med YouSee.
Bestilling kan ske på telf. 70 70 40 70 eller ved henvendelse i
YouSee-butikken i Borgen. Kan ikke bestilles online!
Dette er en særdeles billig måde at få f.eks. TV2Play på, da der
er tale om udgaven der normalt koster 189 DKK/md.
TV2Play “koster” 10 point minus 1 point pr. TV2-kanal man
allerede har valgt i Bland Selv.
Det er også muligt at få ViaPlay for 6 point. Normalpris er 119
DKK/md.
Tilbudet gælder ikke Bland Selv med 36 point.
Vigtigt ved streamning! YouSee’s tv.yousee.dk (computer) og
TV&Film apps understøtter både Google’s Chromecast og
Apple’s Airplay ved billede på TV-skærm. Herudover er der apps
til smart TV (Samsung Tizen, LG, Sony, Philips) samt mediebokse (Apple TV gen.4 samt bokse med Android TV).
Hjemmesiden Hjemmesiden er opdateret bl.a. med nogle kvik-links på forsiden.
Indeholdet er også redigeret så det er mere informativt omkring
bestilling mm.
Bredbånd

Foreningen vil gerne igen gøre opmærksom på at man kan få 1
GB bredbånd til områdets laveste pris, nemlig 299 DKK/md.

Se i øvrigt aktuelt tilbud på bredbånd for din adresse ved at gå
ind på www.yousee.dk/Produkter/Bredbånd og tast adresse eller
gå ned i YouSee-butikken i Borgen. Her kan man samtidig få
udleveret modem/router ifm. bestilling.
mvh Bestyrelsen
Ejner Egtved 7448 6332,
Preben Myliin 4018 8440,

Per U.Pedersen 7448 8090,
Inga Skivild 2095 6629

