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Referat fra generalforsamling 2016 

Skovpavillonen den 10. marts 2016 

 Formand:  Kim Hassel-Pflugh 
 Næstformand: Tage Pedersen 
 Bestyrelsesmedlem: Frank Jensen 
 Bestyrelsesmedlem: Per Fløe 
 Bestyrelsesmedlem: Lars Aa. Hansen 
  
 1. Suppleant: Jeppe Hassel-Pflugh 
 2. Suppleant: Jan Ryborg 

1. Valg af dirigent 
Niels Gullerup 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år 
Se beretning 2015 (bilag) 

Spørgsmål og kommentarer: 
Hvorfor skal vi betale 8,2 mio. kr. til Stofa, hvis vi har opsagt det? 

Formanden forklarer 7.2 

Hvorfor har man opsagt Stofa? 

Formanden svarer: Vi er ikke raget uklarer men Stofa. Dels føler vi os bundet, dels 
vil vi gerne holde prisen nede og vi vil gerne selv drive Internet, da det ser ud til at 
være en rigtig god forretning. Der skal ikke herske bekymring om, at i ikke kan se tv 
og bruge Internettet nytårsdag 2017. Medlemmerne vil selvfølgelig få besked og der 
vil også blive ændret mailadresser. Hvis vi antenneforeninger skal have sin 
berettigelse i fremtiden så tror vi på at Internettet er fremtiden 

Jeg føler ikke at vi som medlemmer har fået en ordentlig orientering. Har vi almin-
delige medlemmer mulighed for at være med til at træffe bestemmelser omkring 
Stofa og Internettet. Evt. ekstra genneralforsamling. 

Formanden svarer: Vi har en goodwill-paragraf som vi er bundet af og for at drive 
vores eget Internet skal vi ud af denne 7.2.  
Foreningen skulle gerne forblive sund også selvom medlemstallet fornuværende er 
for nedadgående. Det føler vi os overbeviste om, at vi kan imødekomme ved at 
drive eget Internet.  
Vi har opsagt vores aftale med Stofa, men det betyder ikke at vi ikke kan gen-
forhandle aftalen med Stofa. 

Et flertal af de fremmødte ønskede en ekstraord.generalforsamling”.. 

Er det Stofa selv, der har fastlagt prisen for at komme ud af 7.2 aftalen. 
Kim svarer: Ja 
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Burde bestyrelsen ikke have tænkt over den aftale, da man indgik den? 
Formanden svarer: Det var der ikke nogle der havde tænkt over da man indgik kon-
trakten og det kan man ikke klantre dem for da man ikke kunne forud se omfanget 
at Internettet i 2001. 

Hvis i mener at det er en helt urimelig pris som Stofa vil have for at komme ud af 
7.2. Er det så ikke hver at tage en sag? 
Formanden svarer: Problemet er at voldgiften kan give Stofa medhold. Vi er ikke 
interesseret i en voldgift og det er Stofa heller ikke. Det bliver en forhandling. 

3. Kassereren aflægger regnskab 
Se regnskab 2015 (bilag) 

 Vi har meldt os af FDA og meldt os ind i A2012 

Spørgsmål og kommentare: 
Ingen spørgsmål eller kommentare til regnskab eller budget. 

4. Indkomne forslag (der er ikke indkommende forslag) 

5. Fastsættelse af kontingent (herunder pakkepriser) 
Se priser 2016 (bilag) Pakkepriser og pakkeindhold forbliver uændret. 

Når der nu bliver fritvalg. Vil der så ikke være mange, der går ned i pakke 1 og så 
vælger fritvalg? 
Kasseren svarer: Jo det er også det vi forventer. Lige nu er det ikke noget vi har 
indflydelse på.  

6. Eventuelle indkomne forslag til vedtægtsændringer (der er ikke indkommet forslag 
til vedtægtsændringer) 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 

På valg til bestyrelsen: 

Kim Hassel-Pflugh   Genvalgt 
Lars Aa. Hansen   Genvalgt 

På valg til bestyrelsessuppleanter 

Jeppe Hassel-Pflugh   Ganvalgt 
Jan Ryborg    Genvalgt 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg som revisor: 
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Hans Jacob Godtfredsen  Genvalgt 
Niels Gullerup   Genvalgt 

På valg som revisorsuppleant: 

Carsten Bom 

9. Eventuelt 

Flere medlemmer er irriteret over at Stofa, for andet år i træk, hæver prisen på 
Internet for derimod at hæve uploads hastigheden. Vi har sku ikke brug for 
mere upload og har vi brug for det så skal vi nok selv ringe. Kan bestyrelsen 
gøre noget? 

Fra generalforsamlingen er vi blevet pålagt at påtale ovenstående for Stofa. 

Formanden nævnte i indledningen, at vi er en lille sluttet forsamling. Jeg vil 
blot nævne at det også er generalforsamling i kunstforeningen i dag. 
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