Referat af ordinær generalforsamling den 21. februar 2011 afholdt i Kulturhuset på Flodvej.
1. Valg af dirigent
Formand Mikael Møhl Schrøder bød velkommen og bestyrelsen foreslog Leif Hansen som
dirigent. Leif blev valgt og takkede for valget. Leif konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet med annonce i LokalAvisen Egedal Weekend den 27. januar 2011 og på
Smørum Kabelnets hjemmeside.
Leif orienterede at der var 2953 stemmeberettigede medlemmer og at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der var 54 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
Han gennemgik dagsordenen, konstaterede at denne fulgte vedtægterne, og at der under
eventuelt kunne drøftes alle emner, men ikke tages beslutninger. Leif bad medlemmerne om at
oplyse navn og adresse ved spørgsmål. Han gav herefter ordet til formanden.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
Formanden gennemgik beretningen overordnet da denne var fremsendt sammen med
indkaldelsen.
Beretningens hovedpunkter var:
- Ny billigere TV-pakke MIX 1.
- Family Mix opdelt i 3 pakker.
- DOCSIS 3.0 og Canal Digital superNet.
- Family Mix aftale med TV og Internet forlænget til 31. december 2012.
- Grundpakken suppleret med digital grundpakke.
- Nye HD kanaler.
- Medlemmernes valg af TV-pakker.
- Eftersyn af kabelnettet.
- Forlænget serviceaftale til 1. september 2012.
- Med DOCSIS 3.0 kun plads til en internetudbyder fra 2012.
- Vigtigheden af at din egen installation er i orden.
- Canal Digital Kabel TV solgt til Stofa.
Bestyrelsens kommende fokusområder for den næste periode vil være:
- Følge op på service og entreprisearbejder fra vores leverandører.
- Følge tæt op på den nye leverandør Stofa.
- Opretholde høj driftsstabilitet i nettet.
- Følge med i udviklingen på teknologi og marked.
- Udskiftning af kabler i forbindelse med konstaterede kabelfejl eller forbedringer.
- Forbedrer informationsniveauet til vores medlemmer.
Dirigenten sendte herefter beretningen til debat:
Beretningen blev godkendt med akklamation.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren Henrik Dagø gennemgik i hovedtræk regnskabet, som var sendt til medlemmerne
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen:
-

Afvigelser fra budgettet i resultatopgørelsen blev uddybet.
Balancen blev uddybet uden de store afvigelser.
Regnskabet var gennemgået med revisor Mogens Palsbjørn uden bemærkninger.

Dirigenten åbnede herefter for debat om regnskabet:
Regnskabet blev godkendt med akklamation. Herefter var der pause.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indsendt nogen forslag.
5. Godkendelse af budget og kontingent
Kasserer Henrik Dagø bemærkede at driftsbudgettet var rundsendt, og han gennemgik herefter
budgettet.
Prisen for at være medlem uden signalforsyning kommer til at koste 465 kr. i 2011.
Grundpakken kommer til at koste 720 kr. i 2011.
Driftsbudgettet blev med akklamation.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Dirigenten oplyste, at der var 3 personer på valg, Carsten Frederiksen, Flemming Jørgensen og
Torben Trans Berg. Alle 3 personer modtog genvalg.
Som suppleanter blev Henrik Haas, Astershaven 275 og Bo Nielsen, Åkandehaven 148
genvalgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Mogens Palsbjørn, Lyngkær 32 blev genvalgt, som revisorsuppleant blev Carsten
Karas, Astershaven 115 genvalgt.
8. Eventuelt
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede herefter dirigenten og medlemmerne for deres fremmøde.
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