Formandens beretning 2012.
Et roligt år i Foreningen, hvor vi havde nogle ekstra udgifter grundet en
del kabelarbejde, der skyldtes vand i kablerne fra gamle skader blandt
andet på Granvej hvor vi fik nogle pæne regninger, hvilket vi ikke har
fået i mange år. Vi regnede med, at vi havde en forsikring igennem vores
betaling til YouSee, for da vi i tidernes morgen nedlagde antennen og
gik over til Fyns Telefon i 96 var der forsikring med i betalingen.
Efterfølgende har Fyns Telefon skiftet navn mange gange, og vi har
aldrig fået oplyst, at forsikringen var bortfaldet. Men vi har nu tegnet en
hos Codan til godt 30,000- kr. Forsikringen, samt det nævnte arbejde
gør, at vi går ud af året med et underskud på godt 26,000- kr. i
Foreningen. I året fik vi et par nye tilslutninger i Kirsebærhaven, men
det går stadigt langsomt med salget af grunde der. I resten af byen
kommer der også nye til. Vi har dags dato 1205 medlemmer i
Foreningen. De fordeler sig i de forskellige pakker med 383 G.P., 308
M.P. samt 514 F.P. Ved udgangen af 2011 var der 388 G.P., 301 M.P. og
518 F.P. i alt 1207 medlemmer, altså et fald på 2 tilslutninger. Det
skyldes afkoblinger i Fabbos udlejninger. I 2012 havde vi ca. 100
ændringer af pakker. I september var bestyrelsen på Telehøjen for at
høre om den nye udvikling indenfor nogle af vores programudbydere
samt Samsung og deres nye Smart Tver. Vi deltog ikke i årets
julemarked på Centeret, da vi følte nogle butiksejere så skævt til os på
grund af den store tilstrømning til vores stand grundet uddeling af lidt
juleøl og vand fra Refsvindinge Bryggeri samt de fine præmier, vi
uddelte fra vores programleverandører og YouSee. Forventningerne for
2013 vil være uændret i forhold til sidste år, da der ikke er nogle
nyudstykninger i byen, men kun de tilbageværende i Kirsebærhaven.

