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I  året  der  gik,  havde  vi  ingen  grundejersager,  men  vi  fik  hacket  vores  hjemmeside  
flere  gange,  så  der  var  en  del  ekstra  arbejde  for  personerne  omkring  hjemmesiden.  
Det  ser  ud  som  om,  det  er  tyrkere,  der  ødelægger  vores  hjemmeside.    
Efter,  vi  gik  over  til  YouSee-‐pakker,  har  kassereren  og  formanden  ikke  fået  mindre  at  
lave.  Vi  har  over  året  omkring  200  ændringer  af  pakker.  Vi  har  pr.31/12  godt  500  
tilslutninger  i  fuldpakken,  ca.  300  i  mellempakken  og  knap  400  i  grundpakken.  Det  er  
ca.  de  samme  tal  som  sidste  år  på  trods  af  de  mange  ændringer.  
I  september  var  vi  til  YouSee-‐messe  i  Bellacentret  for  at  se  på  de  nye  tiltag  fra  
kanaludbyderne.  Dette  kan  godt  være  farligt,  for  på  Eurosports  stand  kunne  man  
lege  stærk  mand.  For  Henrik  gik  det  godt,  men  for  Jørgen  gik  det  mindre  godt,  da  
ryggen  gik  af  led,  så  han  var  tæt  på  at  ryge  på  sygehuset,  men  med  nogle  stærke  
piller  gik  dagen  uden  sygehusophold,  men  resten  af  dagen  var  ødelagt  for  Jørgens  
vedkommende.  Efter  denne  episode  pakkede  Eurosport  også  vægtene  væk.  
Vi  deltog  i  julemarkedet  i  Ullerslevcentret  den  første  søndag  i  advent,  hvor  vi  delte  
de  nye  kanaloversigter  ud,  samt  var  vært  for  en  tår  julebryg    eller  vand  sponceret  af  
Refsvindinge  Bryggeri.  Vi  uddelte  3  kasser  øl  samt  2  kasser  ½liter  vand.  Vi  havde  
desuden  en  lille  konkurrence  med  nogle  fine  præmier  fra  nogle  af  vores  
kanaludbydere.  Så  vi  fra  bestyrelsen,  der  deltog  på  julemarkedet,  syntes,  det  var  en  
rigtig  god  dag,  som  vi  har  tænkt  os  at  fortsætte  med  
Forventningerne  for  2011  vil  være  uændret  i  forhold  til  sidste  år,  da  der  ikke  er  
nogle  nyudstykninger  i  byen,  men  kun  de  tilbageværende  i  Kirsebærhaven.  De  
lejligheder,  der  ligger  i  den  gamle  Vestergård,  er  tilsluttet  TDC  via  telefonstik,  så  de  
er  væk.  

  
  

