Referat fra bestyrelsesmøde d. 31/5 2016.
1) Kabelbrud i forbindelse med sporarbejde.
Der har været brud på et kabel da der er blevet renoveret togskinner ved Hindemaevej –
Banestyrelsen havde gjort opmærksom på at kabler der ikke lå mindst 1.6 meter i jorden
ikke kunne være sikre – dette havde Yousee lukket øjnene for og de var selvfølgelig IKKE
dybt nok nede – vi forventer ikke at modtage en regning for renovering af det omtalte
kabel.
2) Elregning for en stander vi ikke havde kendskab til.
Vi har modtaget en opkrævning på næsten 50.000,- som vi ikkemener skal betales da vi
allerede har betalt – det er en stander i byen der har været fejl på – blandt andet talte den
3 gange for hurtigt – vi agter ikke og betale regningen og forventer ikke mere i sagen.

3) Restancer:
Der er desværre folk i private udlejningsejendomme der har svært ved at finde ud af der
skal betales for at modtage antennesignal – vi har besluttet at så længe der forefindes
restancer på en ejendom kan man IKKE blive tilsluttet for alle restancer er betalt.
4) Ny Yousee boks.
De nye bokse fra Yousee er flere steder blevet reklameret til 30,- kr. pr. md – dette gælder
IKKE i Ullerslev i øjeblikket – en betingelse for dette er at man har mere en 2 år + evt.
opsigelse tilbage af sin kontrakt med Yousee – det har vi p.t. ikke og vi vil ikke indgå en
forlængelse på dette tidspunkt for at nogle enkelte medlemmer kan spare 69,- kr. pr. md –
(boksen koster 99,- pr. md.) vi mener det er urimeligt for de medlemmer der ikke bruger
boksen – vi skal alligevel senere måske indgå en ny aftale med Yousee i forbindelse med en
opgradering af anlægget til version 3.1 – det der skal bruges for at få endnu højere
hastighed på internettet. Dette vil dog tidligst ske i 2017 – vi tror ikke på at det starter i år.
Alle medlemmer ønskes en god sommer :o)
PBV
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