
Antenneforeningen  “Rønege” – www.roenege.dk – info@roenege.dk 1 / 3 

www.roenege.dk 

Referat fra generalforsamling 
Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Melhøjstuen  

Onsdag den 21. marts 2017 – kl. 19.30 

 

1. Valg af dirigent 

A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter 

• Valgt: Poul Erik Vestergaard 

• Antal husstande til stede: 12 

• Antal fuldmagter: 1 

 

2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år v/formand Lars Reinholdt 

Formanden aflagde sin beretning.  Her under er en kort gennemgang på punktform. 

• Det har været et stille år. 

• Tingene kører godt, og vores e-mail liste er så godt som komplet. 

• Der har været henvendelse vedr. hurtigere bredbånd og bredbånd uden TV-pakker.  

• Priserne viser at vi stadig har en berettigelse som forening. 

• YouSee’s sammenlægning med TDC har føret en masse interne IT problemer med sig hos YouSee, 

som vi dog kun har været berørt af i begrænset omfang. 

• Efter de analoge TV kanaler lukkede helt ned sidste forår er der kommet flere HD kanaler til. 

• Vi har som medlemmer af Rønege fået mulighed for at leje en ny (og meget forbedret) TV boks fra 

YouSee for kun 30,- pr. mdr. For individuelle kunder koster den 99,- pr. mdr. 

• Det er blevet muligt at tage TV pakken med sig på computer, tablet eller smartphone. Det har man 

kunnet længe, hvis man også var bredbåndskunde, men det er ikke længere et krav. 

• I starten af 2017 er signalet til FM radio via kabelnettet blevet slukket for at gøre plads til hurtigere 

Internet forbindelser.  

Beretning er godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år v/kasserer Niels Berg. 

• Vi kommer ud med et lille underskud som skyldes udsving i kontingentindtægter hen over året samt 

lidt større udgifter til YouSee end budgetteret. 

• Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor det var nødvendigt med størrelsen af det faktuelle 

bankindestående 

• Det er bestyrelsens opfattelse af en bankbeholdning på 10-15 % af omsætningen vil være 

rimelig for at kunne absorbere forskydninger i cash flow hen over året, samt til imødegå 

uforudsete udgifter. 

• Der blev stillet spørgsmål om, hvordan foreningen som CVR virksomhed er sikret i tilfælde af 

hacking, og om foreningen er dækket af en evt. ”netbanksforsikring”  

• Ud over bestyrelsesansvarsforsikring og netforsikring har foreningen ingen forsikringer, men 

bestyrelsen er meget glade for spørgsmålet, og kassereren vil kontakte Nordea hurtigst muligt 

for drøftelse af, hvordan foreningen er stillet i forhold til evt. hacking. Og om det er nødvendig 

med en forsikring dækkende hacking af vore konti. 

Regnskabet er godkendt. 
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4. Behandling af budget og fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent, som er tilpasset prisstigninger fra YouSee: 

 

• Grundpakke:  580,- kr/kvt. 

• Mellempakke:  1000,- kr/kvt. 

• Fuldpakke:   1365.- kr/kvt. 

• Uden signal:  60,- kr/kvt. 

 

Efter en gennemgang blev budget og satser godkendt uden bemærkninger. 

I forhold til YouSee’s listepriser sparer vi som medlemmer af Rønege 22% på grundpakken, 22% på 

mellempakken og 16% på fuldpakken. 

 

5. Valgs af bestyrelse og suppleanter 

A. Bestyrelse 

• Lars Reinholdt  Rønvangen 256  - Genvalgt 

B. Suppleanter 

• Jesper Ditlev Poulsen  Egevænget 33  - Genvalgt 

• Knud Bay Labohn   Birkevænget 2  - Genvalgt 

• Børge Mikkelsen  Egevænget 73  - Valgt 

 

                     Bestyrelsens sammensætning er hermed: 

• Lars Reinholdt  

Rønvangen 256 Tlf.: 86 98 87 76 

Mail: lre@teknologisk.dk 

• Niels Berg  

Rønvagen 314 Tlf.: 22 40 33 40 

Mail: hinnerup@nielsberg.dk 

• Jens Christian Østergaard Andersen  

Rønvangen 320 Tlf.: 91 56 54 90 

Mail: jca@jet-andersen.dk 
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I forbindelse med punkt 7 havde vi besøg af Nicholas fra 

YouSee, som fortalte om de nye muligheder med 

opgraderingen. 

Læs om mere om dette www.roenege.dk 

6. Valg af revisor og suppleant 

A. Revisor: 

• Henrik Jensen   Rønvangen 272  – Genvalgt. 

B. Revisor suppleant: 

• Hanne Kjærskov   Rønvangen 312  – Valgt. 

 

7. Indkomne forslag 

A. Bestyrelsen foreslår at der indgås en ny aftale med YouSee, der indbefatter en gratis opgradering af 

vores anlæg til Docsis 3.1. Dette vil give mulighed for at foreningen kan tilbyde synkrone 

bredbåndshastigheder op til 1Gb/s og samtidig får vi mulighed for bredbånd uden krav om TV-pakke. 

Aftalen vil indebære en ny 5 års bindingsperiode. 

 

▪ Vi havde besøg af to konsulenter fra YouSee som holdt en præsentation og svarede på spørgsmål 

vedr. emnet. 

▪ Efter seancen fra YouSee gik vi til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

8. Evt. 

• Det blev nævnt at man ikke kan se hvilke kanaler der er i vores TV pakker ved opslag af adresser på 

YouSee hjemmeside. Det vil bestyrelsen godt undersøge. 

• Der blev spurgt til hvordan man bestilling leje af en YouSee TV boks, da nogle enkelte havde haft 

problemer med dette sidste år. Men efter lidt diskussion kom vi frem til at det nu er løst hos YouSee. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen afsluttedes. 

 

På bestyrelsen vegne 

Hinnerup, den 30. marts 2017 

 

Lars Reinholdt 

Formand 
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