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Formanden bød velkommen og bestyrelsen indstillede Poul Erik Christoffersen til dirigent. Da der ingen 

modkandidater var, blev han valgt. 

Dirigenten oplæste dagsordenen. 

Valg af stemmeudvalg: John Jørgensen, Claus Laasby, Michael Hewalo 

Formanden aflagde årsberetningen. Hvorefter der blev stillet en del spørgsmål.  

Bestyrelsen blev anmodet om at lægge årsberetningen på hjemmesiden, hvilket bliver taget til efterretning. 

Der blev spurgt ind til vores internet, omkring udbygning og vedligeholdelse. Bestyrelsen kunne oplyse at 

der ikke vil blive udviklet yderligere på internettet, således vil der ikke blive lavet hurtigere forbindelser, 

idet det vil være for kostbart for foreningen at udbygge det udstyr vi har. Derfor henvises der til Stofa’s eller 

andres løsninger såfremt man har større behov.  

Der blev også spurgt ind til det stoppede samarbejde med 78 Øst, hvor Claus fra bestyrelsen kunne berette 

om gentagne forsøg, såvel personligt som på mail, hvor nogle bestyrelsesmedlemmer fra 78 Øst lød til at 

være fornuftige, men at al kommunikation stoppede så snart det nåede til deres formand. 78 Øst’s formand 

Ove Thomsen har i en mail givet til kende, at de ikke vil svare på yderligere henvendelser fra os, såvel 

personligt som på mail. Så der er ingen kontakt. 

Så blev der spurgt ind til vores samarbejde med Stofa, hvor bestyrelsen kunne fortælle, at der jo som oplyst 

på sidste års generalforsamling, er indgået en administrationsaftale med Stofa. Dette betyder i hverdagen 

at al kontakt foregår mellem medlemmet og Stofa, men det er stadig i foreningens regi, idet Stofa blot er 

administrator. Her under blev det endvidere oplyst, at foreningen jo stadig ejer og vedligeholder, kabler og 

stationer mv. 

Herefter blev årsberetningen taget til efterretning. 

Kassereren fremlagde regnskabet, som udviste et overskud på tkr. 265 efter skat. Balancen udgør tkr. 1.898 

og egenkapitalen tkr. 1.855. 

Der blev spurgt ind til enkelte poster, såsom internetindtægten kontra borgernettet. Kassereren forklarede 

sammenhængen, idet nettet jo først blev adskilt pr. 1. juli. Herefter blev regnskabet godkendt. 

Kassereren fremlagde herefter budgettet for 2014, som udviser et forventet overskud på tkr. 82. Det blev 

godkendt.  

Der var ingen indkomne forslag. 



3 bestyrelsesmedlemmer var på valg, Henry Poulsen, Claus Hansen og Keld Pedersen. Alle blev genvalgt 

uden modkandidater. Der blev spurgt til formandsposten. Bestyrelsen kunne oplyse, at den selv konstituere 

sig på førstkommende møde, jf. vedtægterne. Dette vil blive oplyst på hjemmesiden. 

2 bestyrelsessuppleanter blev valgt. John Jørgensen og Claus Laasby. 

2 bilagskontrollanter blev valgt. Asger Larsen og Preben Petersen. 

1 bilagskontrollantsuppleant blev valgt. Poul Erik Christoffersen. 

Herefter overgav dirigenten mødet til punktet eventuelt, hvor intet kan vedtages. 

Der blev spurgt ind til om signalet var blevet svagere efter omlægning til nye kanaler, hvilket bestyrelsen 

kunne afvise. Endvidere blev der forespurgt om indstilling af fjernsyn og optagere, hvor bestyrelsen 

forsøgte at hjælpe så godt man kan. Det er dog ikke muligt at gå i detaljer, der er uendeligt mange 

forskellige fabrikater og indstillingsmuligheder. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen var afsluttet. 

 

Bestyrelsen 


