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Referat af ordinær generalforsamling april 2019  
År 2019 den 23. april kl. 21.00 afholdtes ordinær generalforsamling i BO-

LIGNET FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej, Smørum.  

Formand Preben Skovbjerg bød velkommen til generalforsamling og fore-

slog advokat Torben Lund som dirigent.  

Punkt 1: Valg af dirigent:  

Advokat Torben Lund blev valgt som dirigent. Torben Lund takkede for 

valget og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og be-

slutningsdygtig.  

Punkt 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

Formand Preben Skovbjerg aflagde herefter beretning - beretningen vedhæf-

tes nærværende referat.  

Preben Skovbjerg supplerende med at oplyse, at man som ejer med fordel 

kan benytte foreningens hjemmeside www.frugtvangen.dk for indhentelse af 

informationer.  

Bestyrelsesmedlem Bo Jensen oplyste forsamlingen, at der arbejdes på at 

opdatere hjemmesiden, men at det er en langsommelig affære.  

Lejl. 78 tilbød at være behjælpelig med dette arbejde.  

Beretningen godkendt.  

Punkt 3: Aflæggelse af regnskab:  

Revisor Boye Pedersen fremlagde på bestyrelsens vegne den reviewede års-

rapport for 2018, som er givet med en blank påtegning, idet revisor ikke har 

fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er i overensstemmelse 

med budgettet – udvisende et overskud på næsten kr. 12.000.  

Foreningen har fortsat en gældforpligtelse på ca. kr. 76.000 hidrørende for 

CopyDan-afgift for tidligere år – der går et par år endnu, forinden beløbet 

kan indtægtsføres.  

Foreningens egenkapital udgør pr. 31. december 2018 kr. 354.000.  

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

og enstemmigt vedtaget.  

Punkt 4: Eventuelle forslag:  

Ingen forslag.  
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Punkt 5: Valg af bestyrelse:  

Det blev oplyst, at Bo Jensen gerne ville fortsætte i bestyrelsen.  

Formand Preben Skovbjerg har solgt sin lejlighed og udtræder af bestyrel-

sen den 1. juni 2019.  

Bestyrelsesmedlem Camilla Schreiner-Frantzen var på valg og ønskede ikke 

genvalg.  

Michael Morten Sonne opstillede til bestyrelsen og blev valgt med akklama-

tion.  

Adam Foss Christoffersen opstillede til bestyrelsen og blev valgt med akkla-

mation.  

Punkt 6: Valg af suppleant:  

Frank Thøgersen opstillede som suppleant og blev valgt med akklamation  

Punkt 7: Eventuelt:  

Camilla Schreiner-Frantzen takkede Preben Skovbjerg for det store arbejde, 

han har udført for Bolignettet gennem mange år.  

Preben Skovbjerg takkede herfor og tilkendegav, at det havde været en for-

nøjelse.  

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

neralforsamlingen kl. 21.30, idet han samtidig takkede for god ro og orden.  

Som dirigent Som referent:  

Torben Lund Vicky Kristensen 
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Bestyrelsens beretning april 2019 
Denne beretning dækker perioden siden budgetgeneralforsamlingen i november 

2018. 

På budgetgeneralforsamlingen i november fortalte vi, at bestyrelsen har fået en hen-

vendelse fra et firma, der kalder sig Fiber Teamet. De arbejder på vegne af Waoo og 

Fibia, og de tilbød at etablere et nyt fibernet for os uden beregning. På dette net vil 

Waoo så levere tv i konkurrence med YouSee og Fibia vil levere internet.  

Nu er der så sket det, at TDC har fået nye ejere, der har pålagt TDC og dets dattersel-

skaber, YouSee og Dansk Kabel TV, at gå i gang med at dække landet med fibernet. 

Og i sidste uge fik vi så en henvendelse fra vores kontaktperson hos Dansk Kabel 

TV, der gerne vil have et møde med os. De har lugtet lunten, og nu vil de også gerne 

give os et fibernet.  

Vi mener, at det er en generalforsamling, der skal træffe beslutning, om vi siger ja el-

ler nej tak til tilbuddet. Derfor vil vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, 

når vi er klar til at træffe beslutning på et oplyst grundlag. Vi har allerede fået et ud-

kast til kontrakt fra Fiber Teamet, men nu venter vi lige og ser, hvad Dansk Kabel Tv 

vil tilbyde os. Vi har møde med dem i morgen. 

Ingenting er gratis 

Nu er vi jo ikke naive, og selv om vi nu får tilbud om at etablere nyt fibernet uden 

beregning, betyder det ikke, at det er gratis for os. Som bekendt er der ikke noget her 

i livet, der er gratis. Fiber Teamet og Dansk Kabel TV betaler for etableringsomkost-

ningerne i forventning om, at vi efterfølgende køber ydelser i form at internetforbin-

delse og/eller tv-programmer og streamingtjenester hos dem. YouSee har betinget sig 

eneret i fem år på at levere tv-programmer over det antennenet, de etablerede til os 

sidste år. Det samme gør Fiber Teamet med det fibernet, de vil ‘forære’ os. Dansk 

Kabel TVs betingelser kender vi endnu ikke. 

I bestyrelsen finder vi tilbuddene interessante, for det var jo netop sådan et net, vi for 

et års tid siden nærmest tiggede og bad YouSee om at installere i stedet for det coax-

net de insisterede på at bygge til os. Men som sagt, så vender vi tilbage med en eks-

traordinær generalforsamling, når vi har et beslutningsgrundlag. 

Driften i øvrigt 

Den daglige drift giver ikke anledning til så mange bemærkninger. Vi er ikke impo-

nerede over den service, man får, når man ringer til YouSees kundeservice. Vi har 

spurgt vores account manager hos YouSee, om ikke de kan klæde deres medarbej-

dere bedre på, men han melder pas. Så vi må nok indstille os på, at leve med den ser-

vice, eller mangel på samme, vi får. 
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