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Referat fra generalforsamling 
Festsalen Rønvangen 314 

Onsdag den 19. marts 2019 – kl. 19.00 

 

1. Valg af dirigent 

• Jan Jensen 316 valgt som dirigent 

• Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter 

• Antal husstande til stede: 7 

• Antal fuldmagter: 0 

2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år v/formand Jens Christian Andersen 

Formanden aflagde sin beretning.  Herunder er en kort gennemgang på punktform. 

• Det har det være et stille år og foreningen kører det godt. 

• YouSee har gennemført opgraderingen af nettet fysisk, så den nye standart DOCIS 3.1 kan køre i 

vort net. Hermed er det nu muligt med op til 1 GBit internethastighed. 

• Relevante nyheder lægges løbende ud på foreningens hjemmeside. 

• Medlemskabet af FDA er nu skiftet til den meget billigere og en efter bestyrelsens opfattelse mere 

relevant antenneforeningssammenslutning ”A2012”.  

• Foreningens medlemstal ligger fortsat stabilt på 131 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer ikke har 

TVsignal, men alene foreningsbredbånd. 

• Vores ”stillingsopslag” om ny kasserer rundsendt til medlemmerne pr. mail har desværre ikke givet 

noget positivt resultat. 

Beretning er godkendt. 

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

• Vi kommer ud med et lidt større end underskud end budgetteret, men det ses ikke som kritisk, da vi 

stadig har en efter bestyrelsens holdning passende stor bankbeholdning. 

Regnskabet er godkendt. 

4. Behandling af budget og fastlæggelse af kontingent. 

Budgettet er tilpasset stigninger i udgifter til YouSee og Copydan og antallet af medlemmer 

”Kontorartikler” er sat til 5.000 kr, da der vil blive indkøbt en brugt foreningscomputer, således at 

foreningens medlemsdata ikke ligger på private computere. Dermed er det muligt at efterleve krav om 

datasikkerhed GDPR. 

Posten honorar er sat op til 3000 kr. til honorering og omkostningsdækning i.f.b. med kasssererposten. 

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

 

• Grundpakke:      755,- kr/kvt. 

• Mellempakke:  1.210,- kr/kvt. 

• Fuldpakke:  1.540.- kr/kvt. 

• Uden signal:      60,- kr/kvt. 

Efter en gennemgang blev budget og satser godkendt med et enkelt spørgsmål til bestyrelsesforsikringen. 

I forhold til YouSee’s listepriser sparer vi som medlemmer af Rønege 23% på grundpakken, 22% på 

mellempakken og 15% på fuldpakken. 
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5. Valgs af bestyrelse og suppleanter 

A. Bestyrelse 

• Lars Reinholdt  Rønvangen 256  - Genvalgt 

• Niels Berg   Rønvangen 314  - Genvalgt efter at have tilbudt at 

tage en periode mere, da der ikke er 

kommet positivt resultat af vores 

”stillingsopslag” om ny kasserer, og 

da formanden har meddelt, at han 

fraflytter foreningen og ikke 

genopstiller til næste 

generalforsamling. 

B. Suppleanter 

• Knud Bay Labohn   Birkevænget 2  - Genvalgt  

• Jan Jensen   Rønvangen 316  - Valgt   

• Børge Mikkelsen  Egevænget 73  - Genvalgt  

 

                     Bestyrelsens sammensætning er hermed: 

• Niels Berg  

Rønvangen 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 

Lars Reinholdt  

Rønvangen 256 Tlf.: 20 60 39 75 

Mail: l.reinholdt@yahoo.dk 

6. Valg af revisor og suppleant 

A. Revisor: 

• Hanne Kjærskov   Rønvangen 312  - Valgt   

B. Revisor suppleant:  

• Jan Jensen    Rønvangen 316   - Valgt  

7. Indkomne forslag 

▪ Der var ikke indkommet forslag 

8. Evt. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes med tak for god ro og orden, super hjemmebagt kage som altid og hjemmebrygget 

øl - doneret af Jan, Rønvangen 316 

 

På bestyrelsen vegne 

Hinnerup, den 19. marts 2019 

 

Jens Christian Andersen 
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