Referat fra generalforsamlingen den 26/3 2013 i Ullerslev - GAF.

Der var 7 bestyrelsesmedlemmer - 16 medlemmer af foreningen samt Ole fra Yousee tilstede denne aften.
Punkt 1) Valg af dirigent.
Keld Petersen blev foreslået og valgt uden andre kandidater.
Punkt 2) Formandens beretning.
Den kan læses andetsteds på hjemmesiden.
Vedtaget uden kommentarer hertil.
Punkt 3) Regnskabet.
Regnskab gennemgået og vedtaget uden kommentarer hertil.
Punkt 4) Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag at behandle.
Punkt 5) Valg til bestyrelsen. (for 2 år)
På valg var: Flemming B. Larsen (kasserer) - Jens Uffe Andersen (Webmaster - teknik m.m.) samt Jørgen Christiansen
(Grundejer sager) - alle var villige til genvalg.
Ingen andre stillede op så genvalg over hele linien.
Punkt 6) Valg af Bestyrelses suppleanter. (for 1 år)
På valg var Frank Toft og Allan Mortensen.
Begge var villige til genvalg. Der var ingen andre der stillede op og dermed var de valgt for yderligere 1 år.
Punkt 7) Valg af revisorer.
På valg var Peter W. Jensen og Poul Henriksen - begge villige til genvalg.
Begge valgt uden modkandidater.
Punkt 8) Fastsættelse af internet - telefon samt befordringsgodtgørelse for 2013.
Ingen ændringer i forhold til tidligere.
Punkt 9) Eventuelt (intet kan besluttes - kun diskuteres)
Spørgsmål: Hvorfor bruge 30.000,- på en forsikring i stedet for at spare pengene op?
Fordi det vil være økonomisk uoverskueligt hvis foreningen bliver ramt af et lynnedslag.
Spørgsmål: Hvorfor kalder vi det også for en Grundejerforening når ingen sager behandles?
Det har været forelagt en advokat der ikke mener vi skal udelukke nogen medlemmer - derfor er vi også en
grundejerforening - mange sager afklares af Grundejerforeningens formand Jørgen Christiansens hjælp INDEN de
kommer til bestyrelsen.

Spørgsmål: hvorfor har foreningen ikke bidraget mere til en sænkelse af varmeudgifterne i Ullerslev?
Vi har nok været for lidt fremme i skoene - havde vi været vågne havde udgiften kunne sænkes allerede i 2010 kritikken er taget til efterretning.
Spørgsmål: Der mangler sportskanal(er)?
Det skyldes at Viasat sidder på det meste af markedet for sport. De er ikke til at forhandle med og Yousee er bange
for at de vil få alt for meget magt hvis de får lov at få 2 - 3 - 4 sportskanaler ind. De vil selv prissætte hvor meget der
skal betales for disse kanaler.
Mpeg2?
På Yousee.dk kan man teste sit tv og se om man skal have nyt tv - en boks eller en 3 løsning.
TV2 Film?
Kommer nok? ikke igen - TV2 vil ikke lade den indgå som en ren tilkøbskanal de vil hellere ind hvis det bliver i
fuldpakken da det er lig med flere penge.
Støj på kanaler?
Det kan skyldes flere faktorer - dels det nye 4G mobilnet kan i flere tilfælde forstyrre signalerne - kabler og stik skal
checkes og måske udskiftes - kontakt Jens Uffe for en gennemmåling af dine egne installationer inden der fejlmeldes
til Yousee. Der har været frost i en del af anlægget men det skulle være rettet nu.
Nye tiltag på vej fra Yousee.
Man kan senere tilmelde sig en sms service vedr. fejl på jeres anlæg. Ny TV2 kanal mere på vej men den kommer
også til at koste penge. - Onfone og Yousee er sammenlagt - kommer til at give adgang til tv via din Ipad Smartphone m.v. vil kun koste abonnement igennem onfones pakker. - Man kan opnå rabat når man har flere
Yousee produkter. - Abonnementtil 99,- forsøges at give adgang til noget der hedder Community WI-FI - dvs deling
af din internet forbindelse trådløst til alle der kan fange det. - hos nogle vil dette kræve udskiftning af dit modem. Fra ca. juli måned er det ikke nødvendigt at tilkøbe 4 kanaler hos Yousee men man vil kunne nøjes med een eller to. Der kommer til stadighed flere og flere kanaler i HD - den analoge del lukkes såsnart kanalerne overgår til at sende i
HD.
P.B.V
Henrik Berggreen (sekretær)

