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Referat
Formand Palle Severinsen indledte med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling i
Stubhuset. Formanden redegjorde for de ekstraordinære forhold for generalforsamlingen grundet
Corona-restriktioner, hvor vi denne gang afholder generalforsamlingen i august og med tvungen
tilmelding.
Der var fremmødt 45 stemmeberettigede medlemmer og medbragt 1 fuldmagt.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Allan Ramsgaard som dirigent. Allan blev valgt med applaus.
Allan konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, da foreningen er tvunget til at overholde
myndighedernes krav omkring forsamlingsrestriktioner.

2. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
Foreningens formand Palle Severinsen redegjorde for årets aktiviteter, hvorfra følgende
hovedpunkter skal refereres:
- Driften af vores net går godt, Dansk Kabel TV melder at der ikke er mange fejl i nettet
- Bestyrelsen har været aktiv med hvervning af nye medlemmer, men medlemstallet er i 2019
faldet fra ca 2200 til ca 2100. Årsagen er både konflikten mellem YouSee og Discovery samt
den generelle tilbagegang i markedet for TV-pakker.
- Bestyrelsen er tilfreds med samarbejdet med YouSee og Dansk Kabel TV omkring drift og de
udbudte produkter og serviceydelser.
- Vedrørende konflikten mellem YouSee og Discovery, så gennemgik Palle situationen som
bestyrelsen oplevede den, og gav bestyrelsen vurdering. Bestyrelsen er kede af de gener som
medlemmerne har oplevet, men bakker YouSee op i bestræbelserne i at undgå store
prisstigninger samt tilpasse TV-pakkerne og BlandSelv modellen.
- Palle gennemgik principperne for hvordan foreningen og økonomimodellen fungerer – herunder
hvorfor der opkræves gebyrer og kontingent.
- Palle fortalte at bestyrelsen har forhandlet med YouSee og Stofa om ny aftale om leverance af
TV og Bredbånd. Bestyrelsen vurderer at den nuværende aftale med YouSee ikke længere er
attraktiv. Bestyrelsen har forhandlet to gode tilbud, og disse kommer til afstemning og debat
under dagsordenspunktet ”Indkomne Forslag”.
Fra de fremmødte blev der stillet uddybende spørgsmål til beretningen som formanden svarede på.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3. Aflæggelse af regnskab
Foreningens kasserer, Hans Jørgen Glintborg, gennemgik regnskabet for 2019. Årets resultat blev et
overskud på kr. 509.493,-.
Bestyrelsen er tilfreds med regnskab og egenkapital, og foreningen har sparet op til kommende
investeringer.
Dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt.
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4. Indkomne forslag
Der var 3 forslag til behandling og beslutning.
Vedtægtsændring af paragraf 7 omkring opsigelses varsel.
Bestyrelsen havde foreslået at nuværende varsel for udmeldelse ændres fra 3 måneders varsel til
”løbende måned +1 måned”. Årsagen er at ny lovgivning kræver dette.
Nuværende Paragraf 7:
Ethvert medlem kan melde sig ud af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel.
Forslag til ny paragraf 7:
Ethvert medlem kan melde sig ud af foreningen med et skriftelig varsel på løbende måned +1
måned.
Forsalget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag om valg af fremtidig leverandør af TV og Bredbånd.
Bestyrelsen havde forhandlet med YouSee og Stofa om ny aftale for leverance af TV og Bredbånd.
Palle redegjorde for begge tilbud, og det var bestyrelsens vurdering, at begge tilbud var attraktive i
forhold til nuværende aftale med YouSee. Tilbuddene er komplekse med rigtig mange parametre,
og Palle fremhævende at bestyrelsen ser følgende hovedforskelle:
 aftalen med YouSee kan starte nu (1/10-20) og indeholder en TV-boks til alle medlemmer
og ingen investeringskonto til nye udstykninger
 aftalen med Stofa kan første starte ved udløb af nuværende aftale pr 1/4-22 og indeholder en
større årlig investeringskonto til brug for nye udstykninger
Der er mange andre forhold, usikkerheder og forudsætninger som Palle gennemgik.
Der var mange spørgsmål og kommentarer fra salen, herunder ros til bestyrelsen for godt forberedt
og forhandlet materiale. Der var kommentarer som udtrykte støtte til begge aftaler.
Efter endt debat sendte dirigenten forslaget til afstemning med følgende resultat:
 For YouSee aftale: 41
 For Stofa aftale: 5
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen havde vedtaget, at bestyrelsen er bemyndiget til at
indgå ny aftale med YouSee.
Forslag om indgå aftale med alternative leverandører af Bredbånd.
Forslaget gik ud på at foreningens net åbnes, således at f.eks. Fastspeed kan sælge bredbånd på
foreningens net.
Palle redegjorde for at bestyrelsen er positiv overfor at vores net åbnes for alle leverandører på
markedet (herunder Fastspeed, Hyper mf). Dog forudsætter dette, at der samtidig etableres en
teknisk løsning således dette kan administreres, og det kræver ligeledes at foreningen får betaling
for kontingent og at der sker betaling for opgraderinger, fee og support af nettet som skal
koordineres med foreningens hovedleverandør (YouSee). Som bestyrelsen har fået det præsenteret,
så er hverken de administrative eller tekniske eller kommercielle forhold opfyldt for nuværende. På
den baggrund bad bestyrelsen om at forslaget blev afvist.
Dirigenten afholdt afstemning, og forslaget blev enstemmigt afvist.
Palle lovede at bestyrelsen vil arbejde positivt på at undersøge:
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Muligheder for at åbne vores net for andre/alle udbydere, således der kan etableres en
administrativ løsning hvor udbyderne bidrager/betaler for anvendelsen af vores net
Samtidig skal en aftale om åbning af vores net være koordineret med YouSee

5. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift
Bestyrelsen forslog et uændret medlemskontingent på 525,- og tilslutningsafgift på uændret kr.
995,- i etablerede områder.
Dirigenten afholdt afstemning ved håndsoprækning, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg til Benny Mortensen, Palle Severinsen og Palle Træholt.
Bestyrelsen konstituerede sig jævnfør vedtægterne efterfølgende, og ser således ud:
Formand og sekretær
Palle Severinsen
Næstformand
Odin Sletten
Kasserer
Hans Jørgen Glintborg
Bestyrelsesmedlem
Benny Mortensen
Bestyrelsesmedlem
Palle Nyholm Træholt

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Brian Mårtensson og Finn Hansen blev genvalgt.

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Redmark blev genvalgt.

9. Eventuelt
Iab.
Afslutningsvis takkede dirigenten for fremmødet.
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