Referat Generalforsamling 2016

Christiansfeld Net
Referat
Mødedato
Mødested/lokale
Mødetidspunkt kl. slut;tidspunkt kl.
24.11.2016
Brødremenighedens hotel
19.00
21.00
Deltagere fra bestyrelse og administration:
Morten Paaske, Henrik Mølgaard, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik GramHanssen, Chresten Thomsen, Ellen Boytler
Afbud meddeles til:
Morten Paaske
Afbud fra.

Dagsorden ifølge vedtægterne
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Regnskab til godkendelse
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Behandling af budget og driftsbidrag
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Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
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Indkomne forslag
Vedtægtsændring vedr. foreningens regnskabsår
Vedtægtsændring vedr. foreningens ophør
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Christiansfeld Net
1.

Valg af dirigent
Referat/Beslutning:
-Johan Rudebeck blev valgt.

2.

Beretning til godkendelse
Referat/Beslutning:
Morten Paaske: Gennemgang af beretningen
-Spørgsmål/bemærkninger:
Ang. FM lukkes, hvem bestemmer dette?
MP: Det er YouSee der bestemmer det
Hvis de skiftes udbyder, bliver det så en fiber løsning?
MP: Nej, det bliver ikke en fiberløsning, Coax kabler kan løse opgaven
Oppetider på YouSee i forhold til andre udbydere
MP: Nej, det har vi desværre ikke

3.

Dirigenten: Beretningen er godkendt.
Regnskab til godkendelse
Referat/Beslutning:
Lars Henrik: Fremlæggelse af regnskab
-Spørgsmål:
Ingen kommentar

4.

Dirigenten: Regnskabet godkendt.
Eventuelle forslag



Vedtægtsændring vedr. foreningens regnskabsår
Vedtægtsændring vedr. foreningens ophør

Referat/Beslutning:


Vedtægtsændring vedr. foreningens regnskabsår

På foranledning af revisor Malene Mogensen bør teksten i forenings vedtægter ændres til
følgende: Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december med omlægningsår 1.
juli 2016 til 31. december 2017. På hvert års…osv.
Kommentar:
18 måneder er lang tid for et regnskab kontra udgifterne
Der afholdes et møde hvor et urevideret ½ års regnskab indtil 1/1 2017 forlægges
Dirigenten: Forslaget er vedtaget


Vedtægtsændring vedr. foreningens ophør
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Christiansfeld Net
MP gennemgik årsagen for at der skulle ændres i vedtægterne vedr. foreningens ophør.
Forklaringen er som følge:
Såfremt foreningens midler i henhold til vedtægterne kan overdrages til enkeltpersoner
(medlemmer) ved ophør, er foreningen ikke længere almennyttig og den vil herefter være
skattepligtig af overskuddet hvert år. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler
derfor i stedet overdrages til almennyttige formål.
Ingen yderlige kommentar fra forsamlingen
5.

Dirigenten: Forslagene er vedtaget
Behandling af budget og driftsbidrag
Referat/Beslutning:
Morten Paaske: Gennemgang af budget for 2016/2017.
Driftsbidraget hæves til 450 kr. fra 375 kr.
Nye pakke priser:
Grundpakke 170 kr./måned (153 kr.)
Mellempakke 367 kr./måned (348 kr.)
Fuldpakke 482 kr./måned (458 kr.)
Til afstemning er driftsbidraget!
Dirigenten: Driftsbidraget på 450,- kr. er godkendt.

6.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Henrik Mølgaard-modtager genvalg
Klaus Paaske-modtager genvalg
Suppleanter:
Erik Kill-modtager genvalg
Erik Gram Hansen-modtager genvalg

7.

8.

Referat/Beslutning:
Dirigenten: Alle genvalg godkendt
Valg af revisor
Malene Mogensen-modtager genvalg
Referat/Beslutning:
Dirigenten: Malene er genvalgt
Evt.
Referat:
-Gennemgang af spørgeskema
-Info om behov for ”størrelsen” af bredbånd
Regeringens 2020 plan siger at alle i DK skal have 100/20Mb
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Faktisk kræver det kun 10/2Mb for at være en del af det digitale DK
Præmie overrækkelse:
Ingen af de udtrukne vindere var tilstede.
Der blev udtryk stor utilfredshed med Yousee’s plan om lukning af FM signal
Ris/Ros:
Alle tilsluttede sig stor ros til bestyrelsen for en helhjertet og entutiastisk indsats.

