Formandens beretning 2011.
Et roligt år i Foreningen, hvor vi har fået nogle enkelte nytilslutninger
samt nogle afkoblinger forskellige steder i byen. Salget af grunde i
Kirsebærhaven går stadig meget langsomt.
I september var bestyrelsen på Telehøjen for at høre om den nye
udvikling indenfor nogle af vores programudbydere samt SamsungTV.
YouSee talte meget om, at anlæg rundt om i landet skal udbygges med
øer, forstået på den måde, at vi i Ullerslev har telefonhuset som én ø.
Derfra trækkes lyslederkabel til 2 nye øer i Bondemosen bag Granvej, så
i alt 3 øer skal forsyne ca.500 boliger med signal. Senere skal disse 3 øer
udvides til 4 underøer, ialt 12, som hver skal forsyne 125 boliger med
signal med det ene for øje, at få et bedre datanet samt TV. Vi
underskrev en kontrakt i november med YouSee på de 2 nye øer i
Bondemosen, hvilket koster ca.425.000 kr., men imod at YouSee
forhandler vores internet over en femårig periode, skal vi betale 0 kr.
Ved det møde på Telehøjen i september forsøgte jeg at fedte mig lidt
ind, for at få nogle præmier til vores julearrangement i Ullerslevcentret
den første søndag i advent, hvor vi stod og delte de nye programfoldere
ud, og dette lykkedes til fulde. Vi fik nogle meget flotte præmier fra:
S.B.S., ViaSat, Discovery, N.G.C., TV2, VerdensTV samt YouSee. Fra
Disney var der 50 tegnemapper til de mindste. Vi uddelte endvidere
sodavand og juleøl fra Refsvindinge Bryggeri knap 3 kasser øl samt ca.
2 kasser ½l. vand.
I november blev vi enige med F.A.B. om, at vi skulle opkræve kontingent
fuldt ud for år 2012 fra alle deres medlemmer. Vi betingede os, at prisen
for alle pakker ville blive pålagt 80 kr., og vi opkræver kvartalsvis forud

dog ikke i januar, for det kunne vi rent teknisk ikke nå, så betaling bliver
februar - april juli oktober.
Vedrørende TV-pakker har der i året været mange ændringer igen. Da vi
startede med pakker i 2009, var der 393 G.P., 276 M.P., 542 F.P., i alt
1211 medlemmer. Ved udgangen af 2011 var der 388 G.P., 301 M.P., 518
F.P., i alt 1207 medlemmer. Vi har 68 husstande, der står uden signal fra
Ullerslev-GAF.
Forventningerne for 2012 vil være uændret i forhold til sidste år, da der
ikke er nogle nyudstykninger i byen, men kun de tilbageværende i
Kirsebærhaven.

