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Formandens  beretning  for  året  2008  
  
I  et  meget  travlt  år  startede  vi  året  med  et  weekendophold  på  Hotel  Des  Nordens  i  Harislee  for  at  markere  
foreningens  40  års  jubiliæumsdag  den  31.  januar.  Ved  samme  lejlighed  modtog  Peder  Walther  Jensen  en  
flaske  cognac  for  sine  25  år  som  revisor  for  foreningen  den  24.  januar  2008.  Dette  blev  også  nævnt  ved  
sidste  års  generalforsamling.  
Den  24.  februar  havde  jeg  besøg  af  Trine  fra  TV2,  som  ville  vise  en  forsmag  på  4  nye  mulige  kanaler  fra  TV2,  
hvoraf  de  2  skulle  være  igangsat  sidst  på  året,  men  det  er  kun  blevet  til  luftkasteller,  vel  nok  på  grund  af  
pengemangel.  
Ved  YouSee  ʹ  messe  i  Bellacentret  den  2.  marts  var  vi  repræsenteret  fra  foreningen  ved  Jørgen,  Uffe  samt  
Keld.  De  fik  seminar  i  digitalt  TV  samt  mulighederne  med  de  nye  hd-‐bokse  med  harddiske  og  dagen  sluttede    
med  en  gang  underholdning.  
I  maj  startede  udstykningen  af  etape  2  i  Kirsebærhaven.  Vi  har  kabellagt  udstykningen,  selvom  kommunen  
ikke  vil  opkræve  tilslutningsbidraget  ved  salg  af  grunde,  som  de  gjorde  indtil  kommunesammenlægningen.  
Fremtidige  udstykninger  vil  vi  se  på  sammen  med  YouSee,  da  vi  ikke  kan  få  en  tilslutningspligt  fra  kommu-‐
nen.  Vi  kan  derfor  risikere,  at  få  en  økonomisk  bet  ved  mangel  på  tilslutninger,  hvis  der  er  andre  udbydere.  
Årets  store  arbejde  var  at  finde  en  løsning  på  programmer  /  pakker  efter  sidste  års  generalforsamling  den  
13.  marts.  Vi  afholdt  det  første  møde  den  18.  marts.  Vi  forsøgte,  om  vi  kunne  lave  en  overpakke  i  forhold  til  
det  gamle  kaneludbud,  men  dette  var  ikke  lovligt,  da  der  var  for  mange  betalingskanaler  i  det  gamle  kanal-‐
udbud,  men  vi  måtte  gerne  lave  en  stor  samlet  pakke.  Vi  afholdt  så  et  informationsmøde  i  Kulturhuset  den  
18.  september  med  ca.  180  fremmødte  medlemmer,  hvor  vi  informerede  om  de  to  valgmuligheder  samtidig  
med,  at  YouSee  åbnede  for  den  store  pakke  i  en  periode  fra  den  8.  september  til  den  6.  oktober.  
Vi  afholdt  så  kanal-‐/pakkevalg,  der  sluttede  den  5.  oktober  med  i  alt  799  indkomne  stemmer  =  2/3  af  samt-‐
lige  medlemmer,  hvilket  er  et  meget  flot  resultat.  Det  er  første  gang  ved  afstemninger,  at  der  kom  sedler  
fra  Skrænten,  Højvangen  samt  Egevang.  Stemmerne  fordelte  sig  med  12  ugyldige,  260  for  løsning  1  ʹ  vores  
gamle  programpakke.  190  for  løsning  2A  ʹ  vores  gamle  programpakke  incl.  7  nye  kanaler,  og  endelig  337  
for  løsning  2B,  hvilket  var  YouSee´s  regionsudbud  med  grund-‐,mellem-‐  og  fuldpakke,  som  fremover  vil  være  
at  finde  i  Ullerslev.  
Der  blev  så  igen  åbnet  for  den  store  pakke  fra  YouSee  den  17.  december,  hvorefter  man  så  skulle  tage  stil-‐
ling  til,  hvilken  pakke  med  ønskede.  
Ved  den  første  afstemning  i  oktober  gik  der  kludder  i  det  med  PostDanmark,  så  bestyrelsen  runddelte  selv  
alle  stemmesedler,  og  da  vi  nu  kendte  turen,  omdelte  vi  også  i  december  en  ønskeseddel.  
Det  skal  pointeres,  hvis  man  ønsker  pakkeskift  efter  årskontingentets  betaling,  skal  man  indbetale  differen-‐
cen  inden  opkoblingen  sker.  Samtidig  vil  vi  fremover  ifølge  vores  love  omkring  afkobling  af  vores  medlem-‐
mer,  hvis  årskontingentet  ikke  er  betalt  rettidigt.  Ved  gentilslutning  er  prisen  kr.  700,-‐  og  for  filter  kr.  300,-‐.  
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Årskontingentet  i  år  2010  vil  blive  opkrævet  med  betaling  den  3.  februar,  altså  2  mdr.  tidligere  end  normalt,  
for  at  betalingen  for  lejere  og  ejere  bliver  ens.  Det  gør  vi,  fordi  ændringer  i  kanalpakker  skal  foretages  inden  
den  1.  december  2009,  og  vi  dermed  har  styr  på  medlemmernes  programpakker  inden  årsskiftet,  hvor  æn-‐
dringer  sker  1.  januar  2010.  
Forventninger  for  2009  er  et  roligt  år  med  få  tilslutninger  grunden  den  almindelige  udvikling  i  samfundet.  
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