Referat fra årets generalforsamling 21/3 2012.
1) Valg af dirigent.
Her blev keld Pedersen foreslået fra bestyrelsens side.
Der var ingen modkandidater og Keld blev årets dirigent.
2) Formandens beretning.
Den kan læses andetsteds på hjemmesiden.
Beretningen blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
3) Regnskab
Regnskabet blev gennemgået - det viser en sund forening med et overskud på 38.198,- kr.
Det blev godkendt enstemmigt uden kommentarer.
4) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
5) Valg til Bestyrelsen
På valg var Allan Gjøde - Peter Pedersen - Gunni Holm og Henrik Berggreen.
Alle var villige til genvalg og der var ikke andre kandidater så genvalg til alle.
Allan Gjøde har bebudet at det er sidste omgang for hans vedkommende.
6) valg af 2 suppleanter.
På valg var Frank Toft og Allan Mortensen
Begge var villige til genvalg og det fik de - der var ingen andre kandidater.
1 Suppleant er Frank Toft.
2 Suppleant er Allan Mortensen.
7) Valg af Revisorer og Suppleanter.
Peder W. Jensen og Poul Henriksen
suppleanter: Ebbe K. Skov og Kirsten Pedersen.
Alle er villige til genvalg.
Alle 4 blev genvalgt - der var ikke andre kandidater.

8) Fastsættelse af Telefon - Internet samt befordringsgodtgørelse i 2012.
Det er uændret i 2012 og det blev godkendt uden yderligere kommentarer.
9) Eventuelt.
Ole fra Yousee forklarede at det nu er muligt at tilbyde 100/10 Mbit internet i Ullerslev.
Byen bliver nu opdelt i 3 øer á max 500 brugere - senere vil der komme flere øer og på sigt vil antallet af
brugere komme ned på ca 125 brugere pr. ø. - Dette vil forbedre det digitale signal og bredbånd generelt.
Nye tiltag fra Yousee : Tv på din smartphone - bærbare computer eller Ipad/ Tablet.
Der kommer mulighed for at tage sin bærbare pc med i f.eks sommerhus og se sin tv pakke der via
bredbånd - det anbefales at hente Yousees app. der hedder Yousee Play - hent til pc - smartphone m.v her
vil du få adgang til film - tv - musik m.m.
Spørgsmål fra salen:
Vi har 4 forskellige tv herhjemme - kun 3 af dem kan se HD kanaler?
Ole: Fejlen ligger enten i dit tv eller evt. kablerne i huset. Vi nåede frem til at fejlen sandsynligvis lå i at tv
var fra firmaet LG.
Vi har i foreningen meget dårlige erfaringer med tv fra LG og Prosonic - det fungere altså ikke selv om
forhandlerne siger det.
Under EM i fodbold samt OL vil der blive kørt forsøg med udsendelser i 3D - dette kræver at du har et 3D tv
samt briller til dette.
Ros til Yousee for meget hurtig levering af bestilt bredbånd - allerede fremme og klar dagen efter bestilling.
Spørgsmål: kommer der nogensinde HELT fri kanalvalg?
Ole: ja - men det bliver IKKE billigere end de pakker vi kender i dag - jo færre der ønsker en vare jo dyrerer
bliver den.
Sekretær Henrik Berggreen.

