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            Generalforsamling  i  Ullerslev  Antenne  &  Grundejer  forening  12  marts  2009  
Valg  af  dirigent:    
Peter  Dalgård  Petersen  valgt  ʹ  ingen  modkandidat  
  
Formandens  beretning  
Det  har  været  et  meget  travlt  år  for  Bestyrelsen  ʹ  der  har  på  grund  af  planlagt  kanalvalg  været  afholdt  10  
møder  omkring  dette.  Suppleanterne  var  inviteret  til  at  deltage  -‐  denne  ene  sagde  fra  med  det  samme  men  
den  anden  ønskede  at  deltage  ʹ  vedkommende  deltog  dog  kun  i  de  første  4  møder  ʹ  derefter  så  vi  ham  
ikke.  
Til  det  i  kulturhuset  afholdte  infomøde  mødte  ca.  15  %  af  medlemmerne  frem  ʹ  dette  synes  bestyrelsen  var  
flot  idet  at  sammenlignet  med  møde  afholdt  i  Nyborg  deltog  kun  ca.  3  %  af  medlemmerne.  
Fra  år  2010  vil  opkrævningen  skulle  betales  pr.1/2  i  året.  
Der  forventes  kun  ganske  få  tilslutninger  i  år  2009  idet  der  ikke  er  planlagte  byggerier  i  området  (i  2008  var  
der  alene  28  tilslutninger  i  Kirkebakken)  
Der  var  1  der  hverken  stemte  for  eller  imod  beretningen  ʹ  ellers  blev  den  godkendt.  
Regnskabet:  
Det  blev  gennemgået  af  kasseren.  
Der  var  enkelte  spørgsmål  til  regnskabet  ʹ  blandt  andet  hvad  posten  kørsel  og  telefon  afgift  dækker  over  ʹ  
den  stammer  fra  ældre  tid  som  afregning  for  bestyrelsen.  
Et  andet  spørgsmål  gik  på  hvad  vi  betaler  i  rente  på  vores  kassekredit  ʹ  dette  kunne  der  ikke  svares  på  ʹ  på  
stående  fod  ʹ  det  skulle  dog  være  en  god  aftale.  En  person  stemte  hverken  for  eller  imod  regnskabet.  
Resten  stemte  for  regnskabet,  der  blev  godkendt.  
Indkomne  forslag:  
Der  var  ingen  indkomne  forslag  
Der  blev  i  stedet  diskuteret  2  grundejer  sager:  
1  belysning  imellem  Lervadvej  og  L.  Kr.  Larsensvej  ʹ  denne  sag  er  taget  med  i  de  overvejelser  som  Nyborg  
kommune  gør  sig  om  hvor  der  skal  nyanlægges  i  2009/2010  ʹ  der  kommer  tidligst  en  afgørelse  efter  31/3  
2009.  
2  Der  opkræves  (måske)  ulovlig  moms  af  gældsafvikling  ʹ  sagen  går  på  at  de  knap  700  fjernvarme  forbruge-‐
ƌĞŽƉŬƌčǀĞƐŵŽŵƐĂĨĚĞƌĞƐ͟ŐčůĚƐĂĨǀŝkůŝŶŐ͟ʹ  gælden  er  opstået  da  man  ønsker  at  sammenlægge  varme-‐
forsyningen  i  Nyborg  ʹ  Ullerslev  således  at  alle  kan  nyde  den  billigere  varme  fra  kommunekemi  ʹ  desværre  
kræves  der  at  man  afvikler  det  nuværende  varmeværk  i  Ullerslev.  
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Der  ligger  en  skjult  gæld  på  ca.  16,000  kr.  pr.  fjernevarmeforbruger  som  skal  afvikles  over  de  næste  9  år  før  
man  kan  få  glæde  af  den  billigere  varme  fra  KK.  
Den  ulovligt  opkrævede  moms  (måske  ulovlig)  udgør  et  beløb  på  ca.  2,8  million  over  de  10  år  ʹ  så  det  er  en  
pæn  sjat  penge  vi  snakker  om.  
Der  afholdes  et  møde  med  fjernvarme  forsyningen  senere  i  denne  måned  ʹ  dette  møde  deltager  Børge  Slot  
i  idet  at  han  er  mere  regnskabs  kyndig  end  vores  mand  på  posten.  
EĊƌŵĂŶďǇŐŐĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞďǇŐŶŝŶŐĞƌĂĨƐčƚƚĞƐĚĞƌĞŶ͟ŬĂƐƐĞ͟ŵĞĚƉĞŶŐĞƚŝůďǇŐŐĞƌŝĞƚʹ  disse  penge  beta-‐
les  der  moms  af  så  det  kan  godt  være  lovligt  at  opkræve  moms  af  det  omtalte  beløb  ʹ  man  skal  så  bare  
kalde  det  noget  andet  på  de  udsendte  opkrævninger  og  det  vil  også  ske  ʹ  sandsynligvis  allerede  fra  og  med  
næste  opkrævning.    
ĞƚďůĞǀĨƌĂĨŽƌƐĂŵůŝŶŐĞŶŽƉůǇƐƚĂƚĨŽƌĞƚďĞƐŬĞĚĞŶƚďĞůƆďƉĊϯϬϬ͕ϬϬŬƌ͘ŬĂŶŵĂŶ͟ƚǀŝŶŐĞ͟^<dƚŝůĂƚŬŽm-‐
me  med  et  bindende  svar  på  om  det  er  ulovligt  eller  ej.  Svaret  vil  komme  i  løbet  af  ca.  30  dage  så  dette  
forsøges  efter  ønske  fra  forsamlingen.  
Skulle  der  komme  nyt  vil  det  fremgå  her  på  hjemmesiden.  
Valg  af  bestyrelse:  

På  valg  var  Flemming  B.  Larsen,  Jens  U.  Andersen  samt  Jørgen  Christiansen.  
Endvidere  ønskede  Bente  Friis  at  opstille  -‐  så  der  var  kampvalg  som  fordelte  sig  således:  
Flemming  B  Larsen  

36  stemmer  

Jens  U  Andersen  

28  stemmer  

Jørgen  Christiansen  

32  stemmer  

Bente  Friis  

7  stemmer  

  

Valg  af  suppleanter:  
Frank  Toft  og  Allan  Mortensen  blev  valgt  

Valg  af  revisorer:  
Poul  Henriksen  og  Peder  W.  Jensen  valgt  
1  suppleant:  Ebbe  K.  Skov  
2  suppleant:  Kirsten  Pedersen  
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Fastsættelse  af  telefon  og  befordrings  godtgørelse:  
Forslag:  Formanden  samt  kassereren  5  kr.  pr.  medlem  i  2009  (en  stigning  på  1  kr.)  
Dette  blev  vedtaget  med  1  der  ikke  stemte  for  eller  imod  ʹ  resten  af  forsamlingen  stemte  for.  
Et  forslag  om  at  alle  i  bestyrelsen  havde  frit  internet  (den  lille  hastighed  til  189  kr.  pr.  md.)  bragte  en  heftig  
ĚĞďĂƚǀĞĚƌƆƌĞŶĚĞĂƚďĞƐƚǇƌĞůƐĞŶ͟ƌĂŐĞĚĞƚŝůƐŝŐ͟ĚĂŵĂŶŽŐƐĊŚĂǀĚe  fået  en  stigning  ved  at  alle  i  bestyrel-‐
sen  har  den  fulde  tv-‐pakke  (3500,-‐  kr.)  hvilket  var  en  stigning  på  1500,-‐  kr.  pr.  medlem  pr.  år.  
Forsvaret  for  dette  er  selvfølgeligt  at  meget  af  bestyrelsens  arbejde  foregår  via  internet  ligesom  at  al  kom-‐
munikation  er  via  e-‐mail  ʹ  ligeledes  referater  fra  møderne  rundsendes  pr.  e-‐mail.  
Det  kom  her  også  frem  at  medlemmerne  havde  sparet  ca.  33,000,-‐  kr.  ved  at  flere  fra  bestyrelsen  havde  
runddelt  stemmesedler  m.v.  på  cykel  frem  for  at  bruge  porto.  
Forslaget  gik  til  afstemning  som  udmøntede  sig  således:  
19  medlemmer  stemte  for  forslaget  
3  stemte  imod  
7  stemte  hverken  for  eller  imod.  
Forslaget  blev  hermed  vedtaget.  
Eventuelt:  
Her  kom  vores  gæster  fra  YouSee  på  banen.  
DR  Update  forventes  at  komme  ind  i  pakkerne  fra  efteråret  ʹ  den  har  ikke  været  inde  da  den  p.t  er  for  dår-‐
lig  i  kvalitet  og  indhold.  
Prisen  på  vores  pakker  blev  diskuteret  ʹ  de  ligger  på  nogenlunde  samme  niveau  som  i  resten  af  landet  ʹ  
endda  lidt  billigere  da  der  i  vores  pakker  er  afsat  300,-‐  til  afskrivning  fra  opgraderingen  af  vores  antenne  
anlæg.  
DR  skulle  lancere  2  nye  kanaler  til  efteråret  ʹ  1  ren  børnekanal  og  1  ren  history  kanal  
Den  23  marts  lanceres  en  ny  tv3  kanal  ʹ  den  kommer  til  at  hedde  plus  ʹ  den  vil  henvende  sig  til  folk  der  kan  
lide  motorsport  m.v.  
Vores  kanalvalg  udmøntede  sig  på  følgende  måde:  
Grundpakken   448  medlemmer  
Mellempakke   269  medlemmer  
Fuldpakken  

501  medlemmer  
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Der  var  enighed  om  at  placeringen  af  DK4  i  fuldpakken  var  et  dårligt  tiltag  men  vi  kan  i  bestyrelsen  intet  
gøre  ʹ  det  ligger  hos  program  udbyderne  og  de  ligger  sig  der  hvor  der  forventes  mest  indtægt.  
Der  opsættes  filtre  i  øjeblikket  hvilket  medfører  en  del  fejl  ʹ  dels  fordi  mange  kabler  ikke  er  korrekt  op-‐
mærket  ʹ  dels  fordi  man  er  forsinket  med  opsætningen  ʹ  det  forventes  færdigt  til    01/04  2009  
Slut  på  Generalforsamlingen  2009  
Referent:    
Henrik  Berggreen  
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