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Referat 

Ordinær generalforsamling 

d. 25. maj 2021 kl. 18.30 
 

11 fremmødte inkl. bestyrelsen 
 
Næstformand Arne Alslund bød velkommen grundet formandens forfald på grund af en evt. corona 
smitte, hvorfor formanden var gået i isolation. 
 

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. 
Næstformand Arne Alslund supplerede med input fra formanden.  
Der har været et par nedbrud som skyldtes defekte kabler i hovedstationen.  
Alle kabler udskiftes i hovedstationen.  
Ved nedbrud af vores system har KK-Partner en tilkaldetid på 4 timer 
 
 

       Spørgsmål fra generalforsamlingen:  
Medlem: Et medlem fra Belsager spørger hvorfor vi har så mange problemer der. 
Arne Alslund: Vi søger at løse dem i den kommende tid, vi har fået et tilbud fra KK-Partner 
om løsning at bl.a. problemer på Belsager/Bredager/Stolpeager og Tavleager, og udskiftning 
af nogle analoge forstærkere til digitale 
Medlem: Kunne man ikke få lidt hurtigere besked ved nedbrud af den ene eller anden art? 
Arne Alslund: Vi informerer på vores Facebook side og hjemmeside, alle er jo ikke med på 
Facebook og hvis nettet er nede, så kniber det måske med hjemmesiden!!! 
Muligheden for SMS service til medlemmerne ved servernedbrud undersøges, hvilket dog 
kræver de enkelte medlemmer har meddelt korrekt mobilnummer (fastnummer kan ikke 
anvendes).  
Dette kan ske på foreningens hjemmeside: https://eriksminde.dk/mit-eriksminde-medienet/ - 
log på og gå ind på mine oplysninger. Arne anbefalede i øvrigt at alle medlemmer løbende 
sørger for opdatering af deres private oplysninger.  
 
 
It sikkerhed/ mailsystemet 
Bestyrelsen har besluttet at nedlægge mailsystemet i Eriksminde Medienet regi 31/12 2021, 
da bestyrelsen ikke kan garantere sikkerheden i systemet m.v. og firmaet der står herfor intet 
gør for at yde tilfredsstillende service. Rent praktisk betyder dette at alle mailadresser som 
ender: @eriksminde.dk ikke kan anvendes efter 31/12 2021. De enkelte medlemmer skal 
derfor selv sørge for at finde en anden udbyder. Bestyrelsen vil efter sommerferien informere 
mere herom. 
 
Efter disse spørgsmål overgav dirigenten beretningen til godkendelse hos generalforsam-
lingen. 
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Beretningen blev godkendt. 
 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse. 
Helle Holm gennemgik overordnet regnskabet. 
 

 Der var ingen kommentarer til regnskabet. 
 
 Regnskabet blev godkendt. 
 

 
4. Forslag fra bestyrelsen 

4.1. Budget for 2021 og kontingent for 2021. 
 Bestyrelsen indstiller til at det udsendte budget for 2021 baseret på nedenstående priser 
godkendes. 
Tv er steget, men det kan vi ikke gøre anderledes da vi ikke selv bestemmer priserne. 
Vi har valgt at droppe den billigste internetforbindelse forbindelse 40/10 og i stedet sætte  
prisen på de resterende ned.     

 
TV 2021 Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 

Pr. måned 219 kr. 465 kr. 660 kr. 

 
Internet 2021 40/10 MB 100/40 MB 250/40 

Pr. måned 1. kvartal 129 kr. 189 kr. 279 kr. 

Pr. måned 2-4. kvartal Udgået 149 kr. 199 kr. 

  
 

For at få det fulde udbytte af hastigheden er det en god ide at investere i et nyt 
            modem. 

 
 Med disse bemærkninger blev budget og kontingent 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 2020) til  
udbedring af kabelbrud og lign., at bidrag til kabel-/fiberfonden fastsættes til i alt 50 kr. pr. 
måned til næste generalforsamling i 2022. 
 
Forslaget blev godkendt. 
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5. Forslag fra medlemmerne 
 

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne 
 

 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

6.1. Valg af formand 
Henrik Hobel er villig til genvalg for 2 år. 
 
Henrik Hobel blev valgt med applaus. 
 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jesper Kuhre og Arne Alslund er villige til genvalg. 
 
De blev begge genvalgt. 
 
 
 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
  Bent Eisenreich og Lone Mortensen 
 

 
 

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. 
 
Dirigenten takkede for en god ro og orden på generalforsamlingen. 
 
Arne takkede dirigenten. 
 
Herefter afsluttede dirigenten den ordinære generalforsamling. 

 
 
 
 
 
 


