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1) Valg af dirigent.  

Det blev Kim Nielsen. Som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

gennemgik herefter dagsordenen. 

2) Valg af stemmeudvalg. 2 af deltagerne + Hans fra bestyrelsen. 

Det blev Kaj og Jens Tom + Hans. 

3) Årsberetning ved formand. 

Formanden aflagde årsberetning, der blev godkendt enstemmigt. 

4) Regnskab 2019 samt budget 2020 ved kassereren. 

Kassereren fremlagde årsregnskab og budget. Herunder en uddybning af investeringen i 

udbygning af anlæg til Giganet, samt lovliggørelse af elinstallationerne i anlægget. Dette 

har bevirket installation af 16 nye elmålere og skabe i anlægget. 

Der blev forespurgt til bilagskontrol af foreningens regnskab, hvilket jf. 

generalforsamlingsbeslutningen fra 2019 ligger hos revisor BDO, som har adgang til alt 

materiale. 

Såvel regnskab som budget blev herefter godkendt enstemmigt. 

5) Evt. indkomne forslag. 

Der var ingen forslag. 

6) Valg af 3+1 bestyrelsesmedlemmer. (Formand John Jørgensen, Kasserer Claus Thor 

Hansen, Hans Larsen) + (Knud Skafte som stopper af helbredsmæssige årsager) 

De 3 genopstillede og der var ikke modkandidater, så de blev genvalgt. Til pladsen efter 

Knud Skafte var der 2 opstillede. (Asger Larsen og Preben Petersen). Generalforsamlingen 

valgte Asger Larsen som var til stede, modsat Preben Petersen som var forhindret. 

Formanden nævnte også under dette punkt, at bestyrelsen har udnævnt Knud Skafte til 

æresmedlem af foreningen og overrakt ham en statuette og gavekurv i den forbindelse. 

Idet vi alle anerkender Knud for hans kæmpe store arbejde fra foreningens opstart og frem 

til i dag. Uden hans indsats var vi ikke, hvor vi er i dag. 

7) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

Jens Tom Toft Jensen og Preben Petersen var opstillet og blev valgt af generalforsamlingen 

i nævnte rækkefølge. Da Jens Tom Toft Jensen var til stede. 

8) Eventuelt. 

Tom Andersen (Stofa) informerede generalforsamlingen om, at der stort set ikke ville 

komme ændringer i pakkerne for 2021. Dog ville Disney XD udgå, da Disney selv lancere en 

tv-app med deres eget indhold. Den ville blive udskiftet med en TV2sport-kanal. 

Han takkede videre medlemmerne for forståelsen af de gener og afbrydelser 

opgraderingen af anlægget havde betydet. Vi har nu et helt opgraderet netværk med fuld 

overvågning, således langt de fleste fejl kan tages i opløbet uden afbrydelser. 

Der var enkelte tekniske spørgsmål fra medlemmer, som blev henvist til at ringe ind til 

Stofa’s serviceafdeling. Så ville der blive taget hånd herom. 

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet og dirigenten overgav ordet til formanden, 

som takkede for god ro og orden. 

 

På bestyrelsens vegne 

Kasserer Claus Thor Hansen 


