Referat fra generalforsamlingen d 16-3 2011.
Der deltog 12 medlemmer 7 fra bestyrelsen og Ole Madsen fra Yousee.

1)

Valg af dirigent.
Keld Pedersen blev valgt og kunne konstatere at alt var ok vedr. annoncer m.v.

2)

Formandens beretning.
Den kan læses andetsteds på hjemmesiden - den blev godkendt og vedtaget uden
bemærkninger.

3)

Regnskab.
Regnskabet blev gennemgået af kassereren og blev godkendt og vedtaget uden
bemærkninger - der var et overskud på 72.383 kr. - for året 2010.

4)

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

5)

Valg til bestyrelsen: på valg - Flemming B. Larsen - Jens Uffe Andersen og Jørgen
Christiansen.
Alle var villige til genvalg - og dette skete da ingen andre stillede op.

6)

Valg af suppleanter: på valg - Frank Toft og Allan Mortensen.
Begge ønskede genvalg hvilket de fik.
Frank Toft er 1. suppleant og Allan Mortensen 2. suppleant.

7)

Valg af revisorer og Suppleanter. På valg Peder W. Jensen og Poul Henriksen.
Begge ønskede genvalg hvilket de fik.
Valg af suppleanter: på valg - Ebbe K. Skov og Kirsten Pedersen.
Begge ønskede genvalg og det fik de.

8)

Fastsættelse af Internet - Telefon samt befordringsgodtgørelse for 2011.
Bestyrelsen foreslog at tingene fortsatte uændret og dette blev godkendt.

9)

Evt.
Spørgsmål fra lejere på Lundsager:

Synes der mangler information vedr. kanal omlægning - programoversigt m.v.
Som formanden påpegede deltog bestyrelsen i julemarked netop for at uddele foldere m.v.
Også en debat om man er rådgivet rigtigt vedrørende køb af tv m.v.
Som bestyrelsen påpegede er man til en hver tid velkommen til at kontakte en medlem af
bestyrelsen INDEN køb af TV - dette bør dog foregå indenfor normal telefon tid og senest
kl. 20 om aftenen.

Generelt kan siges at for at et nyt TV skal fungere SKAL det have:
DVB-C tuner - være med MPEG 4 og der må gerne stå Yousee Ready på det men det er ikke
et krav - i 2012 slutter man med at udsende i MPEG 2 så køber man et TV nu skal det altså
være med MPEG 4.
---------------Indlæg fra Ole Madsen - Yousee.

TV-2 kommer til at koste mellem ca. 10 - 12 kr. pr. md. fra år 2012 - dette gælder ALLE
kunder i Danmark og ikke kun Yousee.
Hvad dækker Yousee Ready: TV er testet af Yousee og virker til DVB-C samt MPEG 2- MPEG 4
Midt på året ca. vil Yousee komme med nyt til dem der ønsker at tilkøbe enkelte kanaler dette vil kunne ske allerede når man har en grundpakke - de kanaler der tilkøbes vil koste 10
- 20 - 30 & 40 kr. pr. md - pr. kanal!. Så det bliver valgfrit men ikke nødvendigvis billigere end
mellem eller fuldpakken - dog arbejder Yousee på et system der fortæller hvornår man ligeså
godt kan vælge enten en mellem eller en fuldpakke i stedet for de enkelte kanaler man har
tilkøbt.
De nye ting i Yousee er:
11 HD kanaler uden merpris - Yousee forventer at der kommer flere kanaler hvor
programfladen spejles som HD i løbet af de næste år.
Alle der har et bredbånds abonnement hos Yousee har også abonnement til Yousee Play - en
tjeneste der indeholder mere end 10 mio. musiknumre - tjek mere på Yousee.dk / Play
Har man mobil abonnement hos Yousee / TDC har man ligeledes adgang til Play.
Husk også at de fleste kanaler kan ses på din PC - tjenesten hedder Web Tv.
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