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Referat fra generalforsamling 
Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Melhøjstuen 

Tirsdag den 24. marts 2015 – kl. 19.30 

 
 

1. Valg af dirigent 

A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter: 

• Valgt: Vagner Sørensen 

• Antal husstande til stede: 10 

• Ingen fuldmagter. 

 

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. 

• Den nye kontrakt som vi indgik med YouSee sidste år er trådt i kraft, så alle medlemmer har 
mulighed for at få Foreningsbredbånd og YouSee Mobil. Dvs. til priser der er lavere en den 
almindelige liste pris. 

• Der er også blevet mulighed for bland-selv TV, som gør det muligt at vælge en del af kanalerne i 
fuld og mellem pakken selv. 

• Der var et spørgsmål vedr. service fra bestyrelsen til hjælp med opsætning af digital TV m.m. 

Beretning er godkendt. 
 

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

• Vi har et lidt større overskud end budgetteret. Dette skyldes at vi har fået lidt mere ind i kontingent end 
ventet, og at el udgifterne har været lavere end forventet.  

 
Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Behandling af budget og fastlæggelse af kontingent. 

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

• Grundpakke:  495 kr/kvt. 

• Mellempakke:  910 kr/kvt. 

• Fuldpakke:   1270 kr/kvt. 

• Uden signal:  60 kr/kvt. 

 

Efter en kort gennemgang blev budget og satser vedtaget uden bemærkninger. 

I forhold til YouSee’s liste priser sparer vi som medlemmer af Rønege 28% på grundpakken, 26% på 
mellempakken og 17% på fuldpakken. 
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5. Valgs af bestyrelse og suppleanter 

A. Bestyrelse 

• Lars Reinholdt  (Rønvangen 256)  - Genvalgt. 

B. Suppleanter 

• Jesper Ditlev Poulsen  (Egevænget 33)  - Valgt. 

• Børge T. Mikkelsen  (Egevænget 73)  - Genvalgt. 

• Knud Bay Labohn (Birkevænget 2)   - Genvalgt. 

 

                     Bestyrelsens sammensætning er hermed: 

• Formand Lars Reinholdt  
Rønvangen 256 Tlf.: 86 98 87 76 
Mail: lre@teknologisk.dk 

• Kasserer Niels Berg  
Rønvagen 314 Tlf.: 22 40 33 40 
Mail: hinnerup@nielsberg.dk 

• Sekretær Jens Christian Østergaard Andersen  
Rønvangen 320 Tlf.: 91 56 54 90 
Mail: jca@jet-andersen.dk 

  

6. Valg af revisor og suppleant 

A. Henrik Jensen – Genvalgt. 

B. Erik Andersen (Rønvangen 310) – Genvalgt. 

 

7. Indkomne forslag 

A. Der er ikke modtaget nogen forslag. 
 

8. Evt. 

 

 

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

 
På bestyrelsen vegne 
Hinnerup, den 26. april 2015 
 
 
Lars Reinholdt 
Formand 


