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Referat
Formand Palle Severinsen indledte med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling i
Stubhuset. Formanden redegjorde for at bestyrelsen havde flyttet generalforsamlingen fra marts til
september grundet de gældende Corona-restriktioner i foråret.
Der var fremmødt 18 stemmeberettigede medlemmer.

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.
- Medlemstallet er faldende, årsagen er den generelle tilbagegang i markedet for TV-pakker.
Foreningen har dog stadig mange medlemmer og en sund økonomi.
- Foreningen har indgået ny aftale med YouSee som sikrer billige TV-pakker samt billige og
hurtige bredbåndsforbindelser.
- Vi er i gang at opgradere vores net i hele byen, således det bliver klar til Gigaspeed og forbedret
TV-kvalitet. Opgraderingen er færdig i løbet af september måned.
- Bestyrelsen arbejder med at undersøge muligheder for at få åbnet foreningens net, således at
andre udbydere kan sælge deres bredbåndsprodukter på vores net. Palle fortalte at der stadig er
en del udeståender, som skal løses vedrørende administration og opkrævning – bestyrelsen
arbejder videre med dette, og har pt ikke et klart billede af en tidshorisont for beslutning.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3. Aflæggelse af regnskab
Foreningens kasserer, Hans Jørgen Glintborg, gennemgik regnskabet for 2020. Årets resultat blev et
overskud på kr. 387.800,-.
Bestyrelsen er tilfreds med regnskab og egenkapital.
Dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift
Bestyrelsen forslog medlemskontingent nedsat til kr.300,-. Dette er en nedsættelse fra 525,-.
Formanden fortalte, at nedsættelsen er en følge af vores nye kontrakt med YouSee.
Tilslutningsafgift foreslås uændret kr. 995,- i etablerede områder.
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Dirigenten afholdt afstemning, og forslaget blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var genvalg til Odin Sletten og Hans Jørgen Glintborg.
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
Frank Hermansen fra Dansk Kabel-TV gennemgik den igangværende opgradering af foreningens
net.
Bestyrelsen svarede på spørgsmål fra salen og redegjorde for kapaciteten i vores Gigaspeed
netværk, som er på niveau med fiber og som langt overstiger selv et stort behov.
Afslutningsvis takkede dirigenten for fremmødet.
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