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Referat Generalforsamling i
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Dagsorden:
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Valg af dirigent
Vedtagelse af forretningsordenen
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
aflæggelse af regnskab
Fremtidig samarbejdspartner på tv- og bredbånd
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisionsfirma, som skal være statsautoriseret
Eventuelt

Der var 101 tilstede samt 10 fuldmagter dvs. i alt 111 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent
- Til dirigent valgtes advokat Tommy Olesen
- Gennemgik specifikke regler for aftenen gældende Corona regler
- Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er korrekt indkaldt ved
o opslag på hjemmeside
o annoncering i lokale aviser
- Generalforsamlingen er derfor lovlig og beslutningsdygtig
2. Vedtagelse af forretningsordenen
- Forretningsordningen: Der blev stillet spørgsmål til forretningsorden.
- Allan Ollenberg. Ønsker en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
- Tommy Olesen. Dette er en forretningsorden til generalforsamlingen.
- Anette Vallenby Jensen. Overrasket over forretningsorden. Hvorfor er der ikke er et punkt om fravalg af YouSee, og
tilvalg af Stofa?
- Tommy Olesen. Jeg må korrigere, at forretningsorden alene omhandler afvikling af generalforsamling.
- Forretningsorden blev efterfølgende godkendt.

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
- Bestyrelsens beretning blev læst op af formand Ole Gerdt Andersen
-

Beretning blev godkendt uden bemærkninger

4. Aflæggelse af regnskab
- Statsautoriseret revisor Georg Aaen aflagde regnskab
-

Regnskab blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger

5. Fremtidig samarbejdspartner på tv- og bredbånd
- Ole Gerdt Andersen. Fremlagde årsager til skiftet fra Stofa
- Vi har haft infomøder, og YouSee er til stede for spørgsmål.
- Anette Vallenby Jensen, repræsenterer ca. 400medlemmer i Grønnegården
- Hvad er det der forgår i forhold til alle de medlemmer der ikke kan får svar.
- Hvad er der af muligheder?
- Ole Gerdt Andersen. Alt det der hedder coax er GVD´s ejendom.
Hvis man har GVD i dag, har alle GVD efter nytår.
- Birgitte Hvid Horneman: Du har prøvet at kommunikere med kontoret
- Anette Vallenby. Ja, har skrevet sms, og skrevet til kontoret uden held
- Tommy Olesen. Her er noget som af bestyrelsen skal kigges på.
-

Kronborg Bertelsen. Jeg var til foreningsmøde og det var det rene kaos, ingen vidste noget som helst.
Hvis jeg vil blive ved Stofa, bliver det fiber og en dyrere løsning
Ole Gerdt Andersen. Du kan bare blive ved GVD, så er du sikret.
Anette Vallenby Jensen. Du skal begynde at have et ordenligt sprog, for det er da en uprofessionel måde at være på.
Ole Gerdt Andersen: Du kan jo blive hvor du er.
Kronborg Bertelsen: Jeg har meldt sig ud, for der mangler sportskanaler mm.
Ole Gerdt Andersen: Sportskanaler, de er der.

-

Kronborg Bertelsen. Jamen de er der ikke.

-

Peter Poseidonvej. Jeg læser artikel, og jeg kan læse at vi har hybrid fiber hvad er det?
Ole Gerdt Andersen. Vi har coax ind til huset, og fiber i nettet.
Anders Langeland. Vi har en fiberring fra hovedstationen, og er sikret, hvis nogle graver fiberen over.

-

Kurt Bundgaard. Brev er upersonligt når det sendes til beboeren, og ikke med navn. Helt sikkert mange som smider
det ud med reklamerne.
Brev var for sent ude, da det er modtaget d. 16, og forslag til generalforsamlingen, skulle være inde d. 15. Det er dybt
uprofessionelt.
Anders Langeland: Vi har sammenarbejdet med mediebureau, og med et brev til beboeren, er der størst chance for
at folk læser det.
Tommy Olesen. Gør blot opmærksom på, at der ikke kan besluttes noget. Er det en god ide at rykke diskussionen til
punktet eventuelt?
Nej, flere protester fra salen
Tommy Olesen. Her kan ikke besluttes noget. Det er blot en orientering om skiftet af leverandør
Kurt Bundgaard igen. Pkt.4.2. i vedtægterne. Hvis jeg læser, så skulle det være fremlagt på generalforsamlingen til
afstemning.
Tommy Olesen: Sådan var det tidligere, men det blev ændret for år tilbage, til en ren orientering og punktet er ikke
sat til afstemning.

-

-

Rikke UHr. Spørgsmål til prisen
Mark Lauritsen fra YouSee. Oplyste priser på bland selv, og fortalte om pakker og point.

-

Anette Vallenby Jensen. Hvorfor kan man ikke stemme om noget som helst, og det er sent vi hører om beslutningen.

-

Anders Langeland. Vi har haft begrænsninger på at kommunikationen I henhold til Stofa.
Der er få udbydere at vælge imellem, og det er ikke som at købe mælk I de mange supermarkeder,
De første breve skulle være sendt ud I efterårsferien, det har ikke været muligt i forhold til skilsmissen.

-

Ejnar Johansen. De priser der står I bland selv. Er det med eller uden boks.
Mark Lauritsen. Det er uden boks, som koster 30 kr. om måneden. Der er mange muligheder med Cromecast, Appletv mm.

-

Erik Bundgård. Hvordan med Webtv, flyttes det over, og hvad hedder Appen?
Allan Lauritsen. Vi er til rådighed I vores fysiske butikker. Appen hedder YouSee tv og film.

-

Sven Rohn: Har noteret mig at der har været infomøder.
VI har vedtaget en forretningsorden, som jeg forslår vi følger, og afslutter debatten.
Tommy Olesen. Der kan selvfølgelig altid stilles forslag om at afslutte debat.
Forslag om at runde debatten af blev sat til afstemning, og det blev vedtaget.

-

Søren Poulsen: Det kan da ikke bare. Vi vil have en ny dirigent
Tommy Olesen. Man kan altid stille forslag om en ny dirigent. Har forslagsstiller andre forslag til dirigent?
Søren Poulsen. Nej
Tommy Olesen. Forslaget kan ikke sendes til afstemning, og vi fortsætter.

6. Indkomne forslag
- Ingen indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- På valg var:
1. Inge Sørensen
2. Lars Rosenville
3. John Kronborg Larsen

-

Alle blev genvalgt

8. Valg af bestyrelsessuppleanter
- På valg til suppleant for en 1-årig periode:
- 1. Kresten Larsen (1. supl.)
- 2. Daniel Nedergaard Olsen (2. supl.)
-

Begge blev genvalgt.

9. Valg af revisionsfirma, som skal være statsautoriseret
-

Bestyrelsen anbefaler genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

-

Det foreslås endvidere, at foreningen for de kommende år vælger revision udført efter Erhvervsstyrelsens
erklæringsstandard for små og mellemstore virksomheder, udvidet gennemgang.
Hvis der ønskes en uddybende beskrivelse af denne revisionsstandard, så vil BDO meget gerne uddybe dette.
Det vedtoges enstemmigt.

-

10. Eventuelt

-

Advokat Tommy Olesen. Spørgsmål som kan stilles nu.
Anonym: Mange tak for gennemgang: Har vi en daglig leder/kassér af foreningen?
Ole Gerdt Andersen. Vi har valgt BDO som revisionsselskab.

-

Anonym fra Svenstrup: Vi er nogle stykker/ en lille forening som syntes tidsfristen er for kort. Vi føler lidt det er
presset ned over hovedet, og Stofa fungerer jo pissegodt.
Ole Gerdt Andersen. Vi er fuldt ud klar over at det er gået stærkt, og at det er blevet sammenpresset.

-

Frede Nielsen: Vi har tlf. ved Stofa det er noget sent i orienterer.
Anders Langemand. Det bliver noget nemmere.

-

Jesper fra Visse. I har tidligere lovprist Stofa, hvad gør at GVD er specielle.
Ole Gerdt Andersen. Vi ejer alle vores kabler og infrastruktur, modsat inde i byen.
Jesper fra Visse. Har vores net nogen værdi:
Ole Gerdt Andersen. Ja.

-

Bjarne: Når nu alle skifter pakker, forslår jeg udevidet åbningstid på Thorndals vej.

-

Anders medlem: Fiber er fremtiden.
Anders Langeland. Vi har mulighed for 1000mbit, og går i gang med en ombygning af nettet.

-

Anonym: Spørgsmål til bestyrelsen. Der står i pkt. 4.2 at det skal til afstemning.
Spørgsmål blev ikke besvaret igen

-

Kurt Bundgaard. De unge er ligeglade med prisen.
Anonym fra Svenstrup. I har lavet nogen gode priser, så er det kun en døgnflue?
Ole Gerdt Andersen. Vi kan ikke kigge ind i fremtiden, og kan ikke garantere priserne i 2023.
Anonym Svenstrup. Hvor lang er den bindingsaftale med youSee.
Ole Gerdt Andersen. 3år.
Inge og John og Lars takkede for genvalg.
Tommy Olesen takkede for god ro og orden og for de mange deltagere i debatten.
Ole Gerth Andersen takkede for debat og spørgsmål, og takkede alle for et godt fremmøde.
Som dirigent

----------------------------------Tommy Olesen, advokat

