Referat fra generalforsamlingen d. 11/3 2010 i Kulturhuset.
Der var 25 fremmødte hvoraf 24 havde stemmeret.
1)

Valg af dirigent.
Flemming Ålund blev foreslået og valgt.

2)

Formandens beretning
Den kan læses andetsteds på hjemmesiden
Der var ingen kommentarer til beretningen der blev vedtaget enstemmigt.

3)

Regnskab.
Regnskabet viser et overskud på 3652 ,- regnskabet er lavet på en mere tilgængelig måde og regnskabsmæssigt korrekt.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

4)

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag men der blev drøftet den forholdsmæssige store stigning
efter overgangen til Yousee's pakker. Det blev pointeret fra Yousee at det er TV udbyderne
der fastsætter prisen på de forskellige kanaler - IKKE Yousee.

5)

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg var: Allan Gjøde - Keld Pedersen - Gunni P. Holm samt Henrik Berggreen.
Keld Pedersen ønskede ikke genvalg og bestyrelsen havde enstemmigt foreslået Peter
Dalgård Pedersen.
Der var ingen modkandidater og således indtræder Peter i stedet for Keld Pedersen.

6)

Valg af suppleanter.
Frank Toft og Allan Mortensen.
Begge ønskede og fik genvalg.

7)

Valg af revisorer samt suppleanter.
Peder W. Jensen og Poul Henriksen
Begge ønskede og fik genvalg.
Suppleanter:
Ebbe Skov og Kirsten Pedersen.

Begge ønskede og fik genvalg.
8) Fastsættelse af godtgørelse til bestyrelses medlemmer.
Det fortsætter uændret.
9) EVT.
Det blev af formanden slået fast at der ikke kommer formandens beretning samt regnskab
ud på hjemmesiden inden der er afholdt generalforsamling - i det at bestyrelsen ikke
mener at der så efterfølgende reelt er nogen grund til at afholde en generalforsamling.
Der er nogle der har investeret i nyt fladskærms tv hvor ikke alle kanaler bliver fundet - det
menes dog at folk glemmer at:
Netværkskoden til tv med indbygget DVB-C tuner SKAL hedde 00421
Det er kun folk med boks fra Yousee der skal bruge kode 00420
Der er IKKE adgang til ALLE HD kanaler uden kort!

Der var spørgsmål til Yousee omkring hvad der sendes på ekstrakanalen?
- vores medlemmer mangler information på et tidligere tidspunkt om hvad der sendes på
kanalen i f.eks. marts måned - det er ikke lykkedes at finde via INFO Kanalen - eje heller på
tekst tv.
Yousee vil se om det kan forbedres men beder folk om at bruge Yousee.dk hvor der skulle
være mere information end på info kanalen.
Hvorfor er PRO7 og SAT 1 m.fl. væk i antenne nettet?
Det skyldes overgangen til Yousee´s pakker hvor der ikke er plads til dem. De kan dog
tilkøbes via boks og favoritpakke
Yousee mener at der på sigt vil forsvinde flere analoge kanaler.
Hvorfor er der danske undertekster på enkelte udenlandske kanaler?
CODA / COPY DAN / FDA samarbejder for at fremme eksempelvis tyske kanaler ved at
tekste på dansk ca. 20 timers tv om ugen.

Husk at bruge hjemmesiden www.ullerslev-gaf.dk hvor medlemmerne lettere kan komme
i kontakt med bestyrelsen.

