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Referat af generalforsamling april 2015 
År 2015, den 15. april kl. 21.20 afholdtes ordinær generalforsamling i BO-

LIGNET FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum. 

 

Formand Preben Skovbjerg bød velkommen. 

 

Punkt 1: Valg af dirigent: 

 

Bestyrelsen foreslog advokat John Jantzen som dirigent og John Jantzen 

blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.  

Formand Preben Skovbjerg aflagde herefter beretning. Beretningen vedhæf-

tes nærværende referat.  

Forinden formanden overgav ordet til revisor for gennemgang af regnska-

bet, tilkendegav han at bestyrelsen ønskede at udligne posten "mellemreg-

ning med medlemmerne" - ikke ved at udbetale kr. 72,- pr. medlem, men at 

tillægge posten til egenkapitalen.  

Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen. 

Brian Bøtner Rasmussen, lejl. 105, syntes der var mange lydudfald. Camilla 

Schreiner-Frantzen oplyste, at hun havde skiftet sine kabler, så der var min-

dre støj.  

Beretningen, der herefter blev godkendt.  

 

Punkt 3: Aflæggelse af regnskab: 

 

Revisor Boye Pedersen gennemgik regnskabet for 2014. Revisor bemær-

kede, at der en difference i forhold til budgettet, idet der var bogført "ser-

vice" på serviceaftale i stedet for betalingskanaler. Posten "forsikringer" var 

udgået og foreningen har dermed opnået et større overskud.  
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Foreningens aktiv består af en likvidbeholdning stor kr. 292.413, som næ-

sten er lig med foreningens egenkapital på kr. 232.000. Som oplyst af for-

manden vil mellemregningen - note 4 -næste år blive tillagt egenkapitalen.  

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som herefter blev bragt til afstemning 

og enstemmigt vedtaget. 

 

Punkt 4: Eventuelle forslag: 

Ingen forslag. 

 

Punkt 5: Valg af bestyrelse: 

Bestyrelsesmedlem Camilla Schreiner-Frantzen var på valg og blev valgt 

uden modkandidater.  

Bestyrelsen består herefter af: Formand Preben Skovbjerg samt bestyrelses-

medlemmerne Anders Skov og Camilla Schreiner-Frantzen.  

 

Punkt 6: Valg af suppleant: 

Formand Preben Skovbjerg tilkendegav, at det store arbejde i denne besty-

relse er lavet, så en suppleantpost er en overkommelig opgave.  

Ingen ønskede dog at opstille, hvorfor der ikke blev valgt suppleant. 

 

Punkt 7: Eventuelt: 

Der var ikke yderligere, der ønskede ordet, hvorefter dirigenten hævede ge-

neralforsamlingen kl. 21.40, idet ham samtidigt takkede for god ro og orden.  

 

Som dirigent    Som referent: 

  

John Jantzen   Vicky Kristensen  
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Bestyrelsens beretning april 201 
Denne beretning dækker perioden siden budgetgeneralforsamlingen i no-

vember 2014. 

Perioden har været præget af skiftet fra ComX til YouSee som leverandør af 

tv. I løbet af januar foretog teknikkere fra Dansk Kabel-Tv den nødvendige 

opgradering af vores net, og 5. februar skete skiftet i praksis, efter at vi tre 

dage forinden havde haft åbent på kontoret i Pærevangen 21, så man kunne 

få råd og vejledning og erstatning for eventuelle ip-tv-bokse med YouSee- 

bokse eller kortlæsere. Formelt overgik vi dog først til YouSee pr. 1. marts, 

og samtidig blev der lukket for ip-tv. 

Som et led i sin markedsføring tilbød YouSee at levere det fulde udbud af 

programmer ukodet til alle den første måned. Og dermed fik vi afprøvet i 

praksis, at vores 35 år gamle net efter opgraderingen af forstærkere mv. er i 

stand til at levere den nødvendige båndbredde. 

Undervejs fandt YouSee på at ændre deres programudbud, så man nu ikke 

køber mellem- eller fuldpakke, men pakker med et bestemt antal ’bland selv 

kanaler’. 

Skiftet til YouSee medførte, at der skulle foretages en ny kanalsøgning, som 

har drillet nogle. For hvis man ikke fulgte opskriften, som vi sendte ud via 

info-mail, fik man kun adgang til nogle få kanaler. 

Og efterfølgende har vi måttet henstille til YouSee, at de klæder deres med-

arbejdere i Kundeservice ordentligt på, så de ikke sender beboere, der øn-

sker at tegne eller opsige abonnementer på ’bland selv’pakker’ til ’Bolignet-

tet, der intet har med dette at gøre. Som bekendt har foreningen tegnet kol-

lektivt abonnement for alle 280 medlemmer på grundpakken, hvorefter de 

enkelte selv handler hos YouSee. 

Men på nuværende tidspunkt ser det ud til at tingene kører, som de skal.  

Mellemregning med medlemmerne 

Om lidt skal vi behandle regnskabet. I den forbindelse vil jeg lige nævne en 

enkelt post med titlen ’Mellemregning med medlemmern vedr. datanet’.  

I forbindelse med etableringen af vores fibernet har vi et overskud på godt 

20.000 kr. – penge som medlemmerne har betalt for meget. Beløbet svarer 

til 72 kr. pr. medlem, og for god ordens skyld skal vi have det gjort op, så 

det ikke i al fremtid figurerer i regnskabet. Bestyrelsen har tænkt sig at lade 

beløbet indgå i foreningens egenkapital, og det vil vi gøre i forbindelse med 

udarbejdelsen af regnskabet for 2015, såfremt vi ikke her hører protester. 

 


