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Referat 

Ordinær generalforsamling 

d. 25. juni 2020 kl. 18.30 

 
15 fremmødte inkl. bestyrelsen 
 

Fungerende formand Henrik Hobel bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent 
Jens Holm blev foreslået til dirigent og valgt med applaus. 
Jens Holm konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

  
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed 

Beretningen blev udsendt med indkaldelsen. 
Fungerende formand Henrik Hobel afgav på bestyrelsens vegne beretningen for 2019 
(supplerede den skriftlige beretning i indkaldelsen), og hvordan starten af 2020 er forløbet. 
 
Henrik takker Kai Nielsen som valgte at stoppe omkring årsskiftet. 
Corona situationen har betydet at vi har sikret mere båndbredde for at imødegå det større 
forbrug. 
 

       Spørgsmål fra generalforsamlingen:  

Medlem: Et medlem fra Bondager siger at hans fm-kanaler forsvandt. 
Henrik Hobel: Det var utilsigtet, men gav os samtidigt mulighed for at se hvor mange der 
benytter sig af fm-båndet. 
 
Medlem: Et medlem fra Bredager mangler info desangående på hjemmesiden. 
Henrik Hobel: Korrekt, det blev ikke håndteret på den rigtige måde. 
 
Efter disse spørgsmål overgav dirigenten beretningen til godkendelse hos 
generalforsamlingen. 

 
Beretningen blev godkendt. 

 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse. 
Helle Holm gennemgik overordnet regnskabet. 
 

 Der var ingen kommentarer til regnskabet. 
 
 Regnskabet blev godkendt. 
 

 
4. Forslag fra bestyrelsen 

4.1. Budget for 2020 og kontingent for 2020. 
 Bestyrelsen indstiller til at det udsendte budget for 2020 baseret på nedenstående priser 
godkendes. 
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TV 2020 Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 

Pr. måned 191 kr. 427 kr. 625 kr. 

 

Internet 2020 40/10 MB 100/40 MB 250/40 

Pr. måned 129 kr. 189 kr. 279 kr. 

  
 

Medlem: Et medlem fra Stolpeager synes priserne er steget meget/for meget.  
 

 Med disse bemærkninger blev budget og kontingent blev godkendt. 
 

4.2. Bestyrelseshonorar.  
 

Bestyrelseshonorarer Formand Kasserer Sekretær I alt 

2020 (Uændret)  22.000 kr. 22.000 kr. 11.000 kr. 55.000 kr. 

 
Bestyrelseshonoraret blev godkendt. 

 
4.3. Bestyrelsen indstiller med udgangspunkt i udgifterne (jf. regnskabet 2019) til  
udbedring af kabelbrud og lign., at bidrag til kabel-/fiberfonden fastsættes til i alt 50 kr. pr. 
måned til næste generalforsamling i 2021. 
 
Forslaget blev godkendt. 
 
4.4. Bestyrelsen indstiller 
Det er blevet fastsat ved lov at alle strømforbrugende enheder skal have installereret en 
elmåler inden udgangen af 2020. 
Det betyder at alle vores forstærkere i anlægget skal have tilknyttet en separat el-måler. 
For at dække denne engangsomkostning, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen at 
der opkræves et ekstraordinært bidrag på 300 kr. per medlem til betaling ved opkrævning 
for 3. kvartal. 
 
Forslaget blev godkendt. 

 
 

5. Forslag fra medlemmerne 
 

5.1. Forslag fra Benny Olofsen 
Viaplay fjernes fra alle TV pakker og kan i stedet tilvælges mod betaling, lige som det er 
tilfældet med TV2 play. 
 
Forslagsstiller var ikke til stede og kunne forklare hvad han mente, hvorfor forslaget ikke 
kunne behandles. 
 
5.2. Forslag fra Benny Olofsen 
TV2 play tilbydes til alle TV-pakker.  
 
Dette kan ikke lade sig gøre på grund af rettigheder. 
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6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
6.1. Valg af formand 
Kai Nielsen har trukket sig pr. 31/12 2019. Bestyrelsen foreslår Henrik Hobel (Valget er 
gældende for 1 år). 
 
Henrik Hobel blev valgt uden modkandidater, for et år. 
 
Valgt med applaus. 
 
6.1a. Valg af kasserer. Helle Holm er villig til genvalg 
 
Valgt med applaus. 
 
6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Svend Nielsen, Peter Madsen og Henrik Hobel 
De er villige til genvalg. 
Idet Henrik Hobel blev valgt til formand, frafalder han til dette valg. 
 
Svend Nielsen og Peter Madsen blev genvalgt. 
 
Der skulle være et bestyrelsesmedlem mere, med der var ingen kandidater, bestyrelsen 
blev bemyndiget til at finde en af generalforsamlingen. 

 
Valgt med applaus. 
 
 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
Nuværende suppleanter er Lone Mortensen og Kristian Johansen. 
 
Der skal vælges to suppleanter, der var ingen kandidater. 

 
 

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
 Nuværende er Jens Holm og Aktiv Revision og Rådgivning ApS, Reg. Revisor. 
 Begge er villige til genvalg. 
 
 Valgt med applaus. 
 

Der blev ikke valgt en revisorsuppleant og bestyrelsen har fuldmagt til at finde suppleant for 
Statsaut./Reg. Revisor. 

 
9. Eventuelt 

 
Dirigent: Nu er vi kommet til punktet eventuelt, herunder kan alt diskuteres, men der kan 
ikke træffes nogen beslutninger. 
 
Der var en forespørgsel på et forbrug af penge. Henrik gav et tilfredsstillende svar. 
 
Dirigenten takkede for en god generalforsamling, selv om der ikke var så mange til stede. 
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Henrik takkede dirigenten og overgik til at takke den afgående formand Kai Nielsen og 
overrakte ham en lille erkendtlighed i form af 3 flasker vin. 
 
Herefter afsluttede dirigenten den ordinære generalforsamling kl. 18.57. 

 
 
 
 
 
 
 
 


