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www.roenege.dk 

Referat fra generalforsamling 
Online via Google Meet 

Tirsdag den 20. april 2021 – kl. 19.00 

 

 

 

1. Valg af dirigent 

Mogens Priess-Sørensen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen er varslet rettidigt  

Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter: 

• Antal husstande til stede: 4 

• Antal fuldmagter: 0 

 

2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år v/formand Jan Krogh Jensen 

Formanden aflagde sin beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat og findes tillige på foreningens 

hjemmeside 

Niels Berg kommenterede, at foreningen gennem sit medlemskab af A2012 får et godt indblik i 

konkurrencesituationen på markedet for indholdsudbydere, og at denne indsigt vil blive brugt i de løbende 

undersøgelser af markedssituationen 

Beretningen blev godkendt. 

 

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

Niels Berg gennemgik foreningens regnskab. 

Mogens Priess-Sørensen spurgte ind til, om overgangen til forbrugsafregnet el (gennem investering i 

elmålerskab frem for fast afregnet) havde ændret på udgifterne til el. Niels Berg kommenterede at det indtil 

videre så ud til at omkostningerne til el vil falde med i omegnen af et par tusinde kr. på årsbasis. 

Regnskabet blev derefter godkendt. 

 

4. Behandling af budget og fastlæggelse af kontingent. 

Niels Berg gennemgik budgettet for 2021, hvoraf det fremgik at der forventes et mindre overskud på ca. 

3000 kr. Der er dog ikke taget hensyn til den forventede lavere pris for elforbrug i det fremlagte budget, men 

dette blev accepteret af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen foreslår følgende pakkepriser fra 3. kvartal 2021: 

 

• Grundpakke:      700,- kr/kvt. 

• Mellempakke:  1.200,- kr/kvt. 

• Fuldpakke:  1.500.- kr/kvt. 

• Uden signal:      60,- kr/kvt. 

 

I forhold til YouSee’s listepriser sparer vi som medlemmer af Rønege 24% på grundpakken, 20% på 

mellempakken og 19% på fuldpakken. 

Budgettet blev godkendt 
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5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

A. Bestyrelse 

• Jan Krogh Jensen  Rønvangen 316  - Ikke på valg 

• Niels Berg   Rønvangen 314  - Genvalgt (sidste periode) 

• Knud Bay Labohn  Birkevænget 2  - Genvalgt 

B. Suppleanter 

• Mogens Priess-Sørensen Rønvangen 304  - Genvalgt 

• Sidste post ikke besat grundet mgl. kandidater 

 

                     Bestyrelsens sammensætning er hermed: 

• Niels Berg  

Rønvangen 314 Tlf.: 22 40 33 40 

Mail: hinnerup@nielsberg.dk 

• Jan Krogh Jensen  

Rønvangen 316 Tlf.: 25 24 76 87 

Mail: jan@kroghjensen.dk 

• Knud Bay Labohn  

Birkevænget 2 Tlf.: 22 38 36 36 

Mail: labohn.knud@gmail.com 

Bestyrelsen blev af generalforsamlingen bemyndiget til at besætte den ledige post som suppleant såfremt 

der i perioden frem til næste generalforsamling blev identificeret en egnet kandidat 

. 

6. Valg af revisor og suppleant 

A. Revisor: 

• Hanne Kanzento   Rønvangen 312  - Genvalgt   

B. Revisor suppleant:  

• Tenna Jensen   Egevænget 75   - Genvalgt  

 

Generalforsamlingen godkendte valget af revisor på trods af at revisoren ikke længere er medlem af 

foreningen. Iflg. vedtægterne er der ikke krav om at revisor skal være medlem af foreningen. 

 

7. Indkomne forslag 

▪ Der var ikke indkommet forslag 

 

8. Evt. 

Mogens Priess-Sørensen spurgte ind til antenneanlæggets tekniske stand - hvorvidt det fortsat er 

tidssvarende og levedygtigt. Jan forklarede, at den seneste opgradering til Docsis 3.1 standarden, der blev 

foretaget i 2018, giver mulighed for op til 1000/100 Mbit bredbåndsforbindelse, og at det vil være 

tilstrækkeligt for langt de flestes behov i en årrække frem. Bestyrelsen holder naturligvis et vågent øje med 

den teknologiske udvikling og vil løbende kommunikere til medlemmerne gennem nyhedsbreve, 

hjemmeside m.v. såfremt der sker noget af interesse. 

Det blev bemærket at serviceniveauet i form af kaffe og hjemmebagt kage samt øl/vand ikke levede op til 

vanlig standard. Bestyrelsen håber på at den næste generalforsamling kan afvikles under normale former, 

således at serviceniveauet kan genetableres. 
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Hinnerup, den 20. april 2021 

 

Jan Krogh Jensen    Mogens Priess-Sørensen 

Formand    Dirigent 
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