REFERAT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Den 16. marts 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Trædballe Uhrhøj Net på DOMUS i Vejle.

DAGSORDEN, der var offentliggjort i Ugeavisen udgivet den 2. marts 2022, samt offentliggjort på
foreningens hjemmeside den 8. februar 2022 er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år 2021 v/formand Lars Enevold Kristensen.
3. Aflæggelse af regnskab for 2021
4. Indkomne forslag
5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår (2022)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 – for 2 år) og suppleanter(1 – for 1 år)
På valg:


Michael Andersen



Klaus Lykkebo



Henrik Aarup-Madsen

Suppleanter på valg:
Jan Dyrmose Hansen
7. Valg af revisor (1 – for 2 år) og suppleant (1 – for 1 år)
På valg:
Per Gad Rasmussen
Suppleant på valg:
Heidi Enemark
8. Eventuelt.

Der var mødt 25 stemmeberettigede ud af foreningens pt 1.168 medlemmer frem til generalforsamlingen.
Ad 1.
Til dirigent valgtes Bendt Brandt, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i
overensstemmelse med vedtægterne, Dirigenten fik de fremmødtes tilslutning til at forsamlingen var
beslutningsdygtig.

Ad 2.
Bestyrelsesformand Lars Kristensen aflagde beretning for funktionsåret 2021. Beretningen kan findes på
foreningens hjemmeside under punktet ’Dokumenter’.
Der var lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen.
Der var et enkelt spørgsmål fra et medlem – ”Overvejer bestyrelsen at sælge nettet?” – Det er under
overvejelse, men ejerskabet vil som minimum fortsætte indtil kontrakten med YouSee udløber om ca. 2 år.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Mellem punkterne 2 og 3 fortalte Ole Madsen fra YouSee om nuværende og forventet fremtidig
pakkeløsning, herunder om hvordan ’Bland selv’ og ’Streaming tjenester’ forventes at udvikle sig i de
kommende år. Ole Madsen gjorde opmærksom på, at ’Streamere’ meget ofte kunne ’streame’ f.eks. Netflix
billigere som en del af ’Bland selv’ end hvis Netflix tilkøbes oveni en forenings pakke. Det er nødvendigt at
have Internet adgang (uanset udbyder) og en YouSee box for bl.a. at kunne gøre brug af ’Bland selv’.
Foreningens medlemmer kan afhente en Box i YouSee butikken i Søndergade U/B.
Der var ca. 10 spørgsmål fra de fremmødte – specielt vedrørende kommende ændringer i relation til mere
’Frit valg’ i de 3 pakkestørrelser.
Ad 3.
Lars Kristensen gennemgik årsregnskabet for 2021, som viser et underskud på kr. 162.464. Foreningen har
nu en egenkapital på kr. 3.162.345.
Der blev ikke stillet spørgsmål fra salen.
Ad 4.
Der var ingen forslag, der skulle behandles.
Ad. 5.
Budget for 2022 blev gennemgået af Lars Kristensen. Der var et enkelt spørgsmål til budgettet. 'Er der en
bundgrænse for, hvor langt ned formuen må komme?’ ’Ja, der skal være minimum kr. 1,5 mio. i banken.’
Kontingent er uændret på kr. 350,00 + moms. Budgettet blev godkendt.
Ad 6.
Michael Andersen, Klaus Lykkebo og Henrik Aarup-Madsen var på valg. Alle 3 var villige til genvalg. Da der
ikke var flere som ønskede at stille op blev de valgt. Som suppleant blev Jan Dyrmose Hansen genvalgt.
Ad 7.
Revisor Per Gad Rasmussen var på valg. Han ønskede ikke genvalg. Heidi Enemark blev forfremmet fra
revisorsuppleant, og valgt med akklamation.

Til posten som revisorsuppleant stillede Ole Agerskov op. Ingen andre ønskede opstilling, hvorfor han blev
valgt med akklamation.
Ad 8.
Intet at berette.

