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Referat 

Ordinær generalforsamling 

d. 26. april 2022 kl. 18.30 

 
34 fremmødte inkl. bestyrelsen 
 
Formand Henrik Hobel bød velkommen og bad om valg af dirigent.  
 

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

  
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed 

Beretningen blev udsendt med indkaldelsen. 
Henrik supplerede med lidt om at der ved gennemgang var konstateret nogle medlemmer 
som fik mere end de betalte for, dette er nu rettet  
Vi har investeret i nogle låse som kan sættes på kablerne hvorefter man ikke på ulovlig vis 
kan modtage signaler. 
Vi har været nødt til at ekskludere et medlem helt. 
 
 

       Spørgsmål fra generalforsamlingen:  
            Der var ingen spørgsmål. 
 

Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse. 
Helle Holm gennemgik overordnet regnskabet. 
 

 Der var ingen kommentarer til regnskabet. 
 
 Regnskabet blev godkendt med applaus 
 

 
4. Forslag fra bestyrelsen 

4.1. Budget for 2022 og kontingent for 2022. 
 Bestyrelsen indstiller til at det udsendte budget for 2022 baseret på nedenstående priser 
godkendes. 
     

 
TV inkl. Web tv og 

Viaplay 

Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 

2022 pr. måned 230 kr. 480 kr. 680 kr. 
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Pr måned internet 100/40 250/40 

2022 pr måned 149 kr. 199 kr. 
  
 
 Budget og kontingent blev godkendt. 
 

4.2. Bestyrelseshonorar.  
 

Bestyrelseshonorarer Formand Kasserer Sekretær I alt 

2022 (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 2021) til  
udbedring af kabelbrud og lign., at bidrag til kabel-/fiberfonden fastsættes til i alt 50 kr. pr. 
måned til næste generalforsamling i 2023. 
 
Forslaget blev godkendt. 
 

 
5. Forslag fra medlemmerne 

 
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne 

 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
6.1. Valg af Kasserer 
Helle Holm er villig til genvalg for 2 år. 
 
Helle Holm blev genvalgt. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Peter Madsen, Kristian Johansen og Svend Nielsen for  

            2 år alle er villige til genvalg 
 
Alle blev begge genvalgt. 
 
 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
Nuværende suppleant Lone Mortensen og Bent Eisenreich.  
 
Begge blev genvalgt 
 

 
 

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. 
             

Begge blev genvalgt. 
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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 fra salen om det var muligt at få en præsentation af bestyrelsen, 
hvilket selvfølgeligt blev gjort. 
 
Der var en god debat om forskellige problemer fra medlemmerne i salen som blev løst. 
 
Herefter afsluttede dirigenten den ordinære generalforsamling. 

 
 
 
 
 
 
 


