Referat fra

Bestyrelsesmøde i Elmsager Grundejer- og Antenneforening, den
14. maj 2020 kl. 19.00 hos Mogens
Til stede: Carsten (nr. 62), Erik (nr. 21), Mogens (nr. 7), Peter (nr. 24).
Fraværende med afbud: Torben (nr. 3).
Det ordinære bestyrelsesmøde, som skulle have været afholdt den 12. marts, blev udskudt
som følge af corona-nedlukningen i marts måned.
Grundejerforeningen
1. Opfølgning på sidste (korte) bestyrelsesmøde d. 16.11.2019
Mogens vil kontakte kommunen for at få en aftale med en person, som kan komme til generalforsamlingen for at orientere omkring indbrudssikring af hus.
2. Nye tilflyttere?
Ingen.
3. Huse til salg?
Det forlyder, at nr. 64 er betinget solgt (betinget af købers salg af egen bolig).
4. Indbrud(sforsøg)?
Ingen, så vidt bestyrelsen er orienteret.
5. Deltagelse i generalforsamling i Vejlby-Risskov Grundejerforening d. 24.03.
Den ordinære generalforsamling blev udskudt den 18. marts pga. corona-restriktionerne.
Der er endnu ikke udsendt indkaldelse til ny generalforsamling.
6. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag d. 20. oktober 2020 (ved Peter)
7. Eventuelt
Intet.

Antenneforeningen
1. Nye medlemmer eller udmeldinger?
Ingen udmeldinger eller nye medlemmer siden sidst.
Afgiften til YouSee har været den samme for 1. og 2. kvartal. Beløbet for 3. kvartal er endnu
ikke blevet meldt ud.

2. Henvendelse fra Martin Werenfeldt ang. fibernettilslutning
For nogle måneder siden blev der som bekendt nedlagt kabler til fibernet på vejen. Men
TDC har endnu ikke givet informationer om tilslutning, tilbud og muligheder. TDCs hjemmeside er også tavs herom. Mogens har forespurgt hos TDC Net’s kundesupport; men de vil
kun oplyse, at der vil komme informationer på et senere tidspunkt.
3. Stillingtagen til ændring af betaling for Verdens-TV fra "Helårlig" til "Kvartalsbetaling"
Mogens og Peter har regnet på de økonomiske fordele ved kvartalsbetaling og fundet, at
det ikke kan svare sig at skifte til "kvartalsbetaling".
4. Opfølgning på henvendelse til Peter i dec. 2019 ang. kanaltilvalg
Det bør præciseres over for medlemmerne, at de selv skal orientere sig om de forskellige
tilbud, som YouSee har. Det kan ikke forventes, at bestyrelsen har kendskab til alle muligheder for kombinationer. Der er mulighed for Bland-selv pakker; men det kræver, at man
har enten Mellempakke eller Fuldpakke. En Mellempakke = Grundpakken + 10 Bland-selv
point, mens en Fuldpakke svarer til Grundpakken + 36 Bland-selv point. For disse Blandselv point kan man købe adgang til en eller flere kanaler efter eget valg.
Referent: Carsten

