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Christiansfeld Net
Generalforsamling
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

29.10.2014

Brødremenighedenshotel

19.00

slut;tidspunkt kl.

Deltagere

26 medlemmer, Ole fra YouSee, Bo fra Dansk Kabel TV samt bestyrelsen
Bestyrelsen:

Lars Henrik Larson, Hans Nissen, Henrik Mølgaard, Klaus Paaske, Erik Kiil, Morten Paaske
Afbud fra.

Dagsordenspunkterne

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende
år til godkendelse.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Eventuelle forslag.
5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Referat

Christiansfeld Net
1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslår Johan Rudebeck som dirigent.
Referat/Beslutning:
Blev enstemmigt valgt
Johan konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt med dagsorden, og
var beslutningsdygtig.
Referent: Klaus Paaske
Ole (YouSee) og Bo (Dansk KabelTV) er valgt til stemmetællere hvis der skulle
blive brug for dette

2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det
kommende år til godkendelse.
Formanden Morten Paaske gennemgik bestyrelsens beretning (vedhæftet som bilag)
Referat/Beslutning:
Spørgsmål:
Andreas Jessen: De medlemmer der melder sig ud af foreningen, ved du noget om
at de selv tager deres signal ned eller hvor de flytter hen?
Morten Paaske: Når medlemmer melder sig ud bliver de bedt om at fortælle hvem
der bliver deres nye udbyder, derved har vi en lille idé om hvem der overtager medlemmerne, men det er ikke noget alle gør.
Erik Gram Hansen: Hvad betyder fjernovervågning?
Morten Paaske: Det er betyder at vi kan overvåge vores forstærkere rundt omkring
i vores net.
Johan Rudebeck: Hvem er kontakt person op imod Dansk KabelTV ?
Erik Kill: Det er undertegnet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3.

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Lars Henrik Larson: Gennemgik regnskabet
Referat/Beslutning:
Spørgsmål:
Erik Gram: Hvis noget mekanik bryder sammen hvem skal så betale, er det foreningen?
Morten Paaske: Det ligger hos YouSee, og er med i vores service aftale.
Erik Gram: Det er en stor egenkapital som foreningen har!
Morten Paaske: Vi ved at der i fremtiden er en del kabler der skal udskiftes bla. Pga.
af at der kommer hurtigere hastighed som YouSee kan tilbyde i fremtiden, størrelsen på denne udgift er en ubekendt faktor.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
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4.

Eventuelle forslag.
Bestyrelsen vil gerne forslå at den udvides med en ekstra suppleant.
Referat/Beslutning:
Grunden til dette er at vi til tider godt kunne bruge et par ekstra hænder med forskellige opgaver.
Dirigent: Kan forsamlingen støtte op om dette forslag?
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Valg af suppleant tages op under punkt 6.

5.

Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag for det indeværende regnskabsår.
Referat/Beslutning:
Bestyrelsen foreslår uændret driftsbidrag på 375 kr.?
Spørgsmål:
Johan Rudebeck: budgettet med 5000 kr. i rente indtægt er ikke meget med en egenkapital
på 1,5 mill. Kr. kan dette ikke gøres bedre?
Hans Nissen/Lars Henrik: Problemet er at vi ikke kan låse hele vores kapital i en investering, da vi har en stor variation i vores cashflow. Omkring 1 juli kommer flere store regninger bla. til YouSee og denne post er variable år fra år.-Forslaget blev enstemmigt godkendt.

6.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Referat/Beslutning:
Klaus Paaske er genvalgt
Henrik Mølgaard er genvalgt
Erik Kill er genvalgt som suppleant
Erik Gram Hansen er valgt som ny ekstra suppleant (Punkt 4)

7.

Valg af revisor.
Referat/Beslutning:
Malene Mogensen er genvalgt som revisor

8.

Eventuelt
Dirigent: Hvis der ikke er flere emner her, vil jeg erklære generalforsamlingen for
afsluttet.
Ole fra YouSee informerer om nye tiltag og tager imod spørgsmål fra forsamlingen

