REFERAT FRA FORENINGENS
GENERALFORSAMLING D. 19/2 2015
Der var fremmødt 56 stemmeberettiget medlemmer inkl. fem bestyrelsesmedlemmer.
Formand Jørgen Hansen erklærede generalforsamlingen for åben.
1.
Valg af dirigent og stemmetællere
Som dirigent blev valgt Susanne Schou Johnsson
og hun erklærede generalforsamlingen for rettidigt indvarslet og lovlig. Som stemmetællere blev
valgt Vagn Madsen og Bente Hansen.
2.

Beretning om foreningens
virksomhed i 2014

Se formandens beretning som er vedlagt

Annie svarede, at beløbets størrelse skyldes, at
noget af regnskabet var udlagt til FDA.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4.

Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår at foreningen tilslutter sig
Stofa's fordelsaftale 3,0.
Jørgen Hansen forklarede hvad aftalen indeholdt. Web To Go, Start forfra 48 timer
muligheden får at købe enkeltkanaler også fra
Viasat (ikke muligt i nuværende aftale).
Foreningen har mulighed for at lægge et administrationsbeløb ovenpå Stofa's fastlagte priser, så
foreningen selv har mulighed for at styre økonomien.

Kommentarer til forslaget: Ole Grønlund var stadig utilfreds med Stofa's internet. Flemming Madsen spurgte om service på nedgravede kabler.
Jørgen Hansen forklarede at hvis der blev målt
flere fejl på en given strækning, blev kablet på
hele strækningen udskiftet. Morten Hesselbeck
spurgte om vi kunne komme ud af Stofa's net.
Jørgen Hansen svarede, at det kunne vi godt,
men vi har en aftale med 2 års opsigelse og
skal derudover lægge et beløb på omkring kr.
900.000,- til kr. 1.200.000,- i goodwill, hvis vi
vil ud af aftalen. FDA arbejder på at få en standard aftale til foreninger, der vil ud af aftalen.
Ulla Marcussen spurgte om man kunne læse om
fordelsaftale 3,0. Jørgen svarede at det kunne
man på Stofa's hjemmeside. Erik Jensen spurgte
om der var andre muligheder da han også var
utilfreds med Stofa. Jørgen Hansen svarede at
det var der ikke, men at bestyrelsen kunne trække forslaget tilbage. Poul Pedersen spurgte om
man kunne genforhandle aftalen. Jørgen Hansen
Dirigenten konstaterede herefter, at forsamlingen svarede at bestyrelsen så hellere at vi beholdt
aftalen som den var i dag. Per Suhr foreslog at
tog formandens beretning til efterretning.
bestyrelsen indenfor 3 mdr. skulle indkalde til en
3.
Fremlæggelse af regnskab for 		 ekstraordinær generalforsamling med tilbud fra
andre udbydere. Jørgen Hansen svarede at vi
2014.
var villig til meget, men ville gerne have mindst
et halvt år, da Stofa jo alligevel skulle være i
Annie Neldeberg fremlagde regnskabet.
anlægget i mindst 2 år. Henrik Pedersen spurgte
om det blev dyrere med fordelsaftale 3.0. JørKommentarer til regnskabet: Morten Hesselbeck
gen Hansen svarede, at hvis vi ikke tilslutter os
spurgte, om administrationsudgifterne.
Kommentarer til beretningen: Thomas Mikkelsen spurgte om vi gør noget for at få nye medlemmer? Jørgen Hansen svarede, at vi kører
hvervekampagner og der er ca. 400 tilslutningsmuligheder. Brian (Dansk Kabel TV) spurgte om
vi havde indhentet tilbud fra andre udbydere?
Jørgen Hansen svarede, at det havde vi ikke.
Lotta Hansen var nervøs for at, hvis vi fik fordelsaftale 3,0, der ville blive samme problemer med
kanalomlægningen som sidst. Jørgen Hansen
svarede at problemerne var vores egen skyld.
Ole Grønlund (og flere andre) var meget utilfreds
med Stofa's internet. Det hakkede og faldt helt
ud. Jørgen svarede, at vi ikke har indflydelse på
internettet. Stofa har lejet sig ind i vores kabler.
Dette svar var mange ikke tilfreds med, da det er
vores kunder der bruger nettet. En kendte en der
havde meldt sig ud af foreningen på grund af
dårlig internet. Jørgen Hansen tager en alvorlig
snak med Stofa.

Fordelsaftale 3.0 ville det blive dyrere at være
i foreningen. Annie Neldeberg fremlade differencen. Derefter kom forslaget til afstemning.
23 stemte ja, 32 stemte nej og 1 stemte blankt.
Forslaget var nedstemt.

5.

Fastsættelse af medlemsbidrag.

Efter at forslaget i punkt 4 blev nedstemt fastholdes prisen i den lille pakke og i mellempakken.
Fuldpakken stiger til kr. 469,82 pr. måned.
Medlemsbidraget blev enstemmigt godkendt.

8.

Eventuelt.

Heidi Falck spurgte, hvorfor vi ikke havde holdt
programafstemning sidste år.
Jørgen Hansen svarede, at der sidste gang var
ca. 400 der stemte, og at det kun flyttede 1
kanal.
Annie Neldeberg oplyste, at det koster ca. kr.
25.000 at afholde programafstemning.
Palle Hansen efterlyste et bedre højtaleranlæg i
forsamlingshuset.
Ikke flere kommentarer.

6.

Valg af bestyrelse og suppleant.

Annie Neldeberg blev genvalgt for en to årig
periode.
Til nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Niels Christian Jørgensen.
Kirsten Dalsted blev genvalgt som suppleant.

7.

Valg af revisor.

Nuværende revisor Hartvig & Aalund, Kullinggade 36, 5700 Svendborg blev genvalgt.

Dirigent Susanne Schou Johnsson takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til
formanden.
Jørgen Hansen takkede dirigenten for en god
afvikling af generalforsamling, samt forsamlingen for en god spørgelyst, ligeså for en god ro
og orden og takkede den øvrige bestyrelse for et
godt samarbejde i det forløbne år og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.
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