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1. Konstituering:
Bestyrelsen er sammensat således:
Formand:

Allan Gjøde

Næstformand:

Peter Dalgård Pedersen

Kasserer:

Flemming B. Larsen

Grundejersager:

Jørgen Christiansen

Webmaster:

Jens Uffe Andersen

Kontrakttegner:

Gunni P. Holm  

  Sekretær:  

Henrik  Berggreen  

  

2. Foreningens tilstand dags dato:
Fyns Almennyttige Boligselskab vil gerne have at foreningen administrerer lejernes pakkevalg ud over
grundpakken. (FAB betaler for grundpakken til foreningen)
Dette er bestyrelsen IKKE villige til - dels er der meget administration - (som i øvrigt opkræves i forvejen af
FAB hos de respektive lejere) - dels vil det påføre foreningens andre medlemmer udgifter som ikke skal
dækkes af foreningens medlemmer. Foreningen har opkrævet pakker i år - herefter er det slut - forstået
således - enten administrer FAB selv de forskellige pakker - eller også leveres der kun ÈN pakke til alle
lejerne (grund - mellem - fuld?) - eller også frakobles FAB antennesignalet fra 2012!   

  Der  er  nogle  af  medlemmer  der  ikke  kan  finde  ud  af  at  betale  for  det  leverede  signal  -‐  der  er  også  enkelte  
medlemmer  der  er  blevet  koblet  af  på  grund  af  manglende  betaling  -‐  dette  er  meget  ærgerligt  og  i  øvrigt  
fordyrende  i  det  man  skal  betale  for  gentilkobling.  (gentilkobling  kan  tage  op  til  21  dage!)  Medlemmerne  
opfordres  til  at  kontakte  formanden  såfremt  man  ikke  ser  sig  i  stand  til  at  betale  til  den  givne  dato  -‐  der  kan  
som  hovedregel  altid  findes  en  løsning  -‐  dog  bedes  man  betale  til  den  dato  man  selv  har  opgivet  ellers  
lukkes  signalet  uden  yderligere  varsel!  
3. Evt.:  

Vi  arbejder  med  et  forslag  om  indførelse  af  gebyr  ved  for  sen  indbetaling  idet  der  er  ekstra  omkostninger  
ved  rykkere  m.v.  
Der  er  nogle  få  medlemmer  der  oplever  pixelfejl  -‐  fejlen  ligger  enten  i  jeres  udstyr  eller  i  jeres  TV  -‐  IKKE  i  
foreningens  udstyr  -‐  vi  ved  at  Yousee  er  for  dårlige  til  at  informere  ved  opringning  til  Yousee  men  vores  
anlæg  er  HELT  up  to  date  og  fejlen  ligger  IKKE  heri  -‐  uanset  Yousee  kundeservice  siger  det!  Vi  ved  at  køber  
man  et    Prosonic  tv  (Bilka  og  Føtex)  kan  man  IKKE  forvente  at  tuneren  virker  optimalt  til  vores  antenne  net  -‐  
Vi  anbefaler  enten  Samsung  -‐  Phillips  -‐  Sony  eller  andre  mere  kendte  mærker  såfremt  man  vil  undgå  
problemer  med  kanalplacering  m.v.  
Næste  bestyrelsesmøde  forventes  afholdt  ultimo  oktober.  -‐    
God  sommer  til  alle  medlemmerne!  

