Referat fra generalforsamling
onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00
på Løgstør Parkhotel.
I alt mødte 35 stemmeberettigede medlemmer op.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.
Bjarne bød også velkommen til repræsentanten fra Stofa, Jari Pedersen.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent
Leif Myrup blev foreslået og valgt.
Leif Myrup konstaterede generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.

Valg af referent
Sven Linde blev foreslået og valgt

3.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og
planer for det kommende år
Se skriftlig beretning.
Dirigenten mente klapsalverne var ensbetydende med beretningen var godkendt.

4.

Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges
generalforsamlingen
Intet at bemærke

5.

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Jens gennemgik regnskabet, som viser et overskud på kr 129.409, mod et
overskud på godt kr 32.000 sidste år. Ønskes yderligere indsigt i tallene, kan
regnskabet rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.
Spørgsmål fra salen. Er det undersøgt om det er muligt at få et andet pengeinstitut,
hvor det ikke kostede noget at have penge stående. Dette kunne bestyrelsen oplyse
var undersøgt.
Regnskab godkendt.

6.

Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter så man følger kalenderåret..
Jens gennemgik de foreslåede ændringer.
Nuværende:
§ 18. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
§ 26. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.

Ny formulering:
§ 18. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

§ 26. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Dog år 2019 1. april til
31. december.
Forslaget blev vedtaget.

7.

Fremlæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent,
tilslutningsafgift og andre afgifter
Budget og kontingent gennemgået og godkendt.
Priser:
Pakke 1: 199,Pakke 2: 409,Pakke 3: 599,Jens pointerede at opkrævning kun gælder for 9 måneder i 2019, hvorfor den vil
være mindre end man er vant til.

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Bjarne Mæng Pedersen
Sven Linde
Tom Larsen
Forslag:
Bjarne Mæng Pedersen Valgt
Tom Larsen Valgt
Sven Linde
Hans Graulund Valgt
Suppleanter
Tina Hollen
Hans Graulund
Sven Linde Valgt
Peter Møller Christensen Valgt
Lars Heine Andersen Valgt

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Forslag:
Revisor: Deloitte Valgt
Suppleant: Aage Grynderup Valgt

10.

Eventuelt
Det blev spurgt om ikke regnskab kunne blive udskrevet og uddelt i papirformat ifm
Generalforsamlingen. Bestyrelsen tog dette til efterretning.
Per gennemgik kort den igangværende ombygning til Docsis 3.1., samt de allerede
implementerede ændringer i de enkelte programpakker.
Bjarne takkede dirigenten for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for
overstået.
Efterfølgende var foreningen vært for øl/vand, kaffe/the og en bid brød.

