REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG D. 22. MAJ 2018, SKELGÅRDSKIRKEN
Formanden bød velkommen til de fremmødte, heraf 16 stemmeberettigede.

Dagsorden pkt. 1: Valg af dirigent
Sven-Erik Predstrup blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet
både på nettet og gennem dagspressen i overensstemmelse med vedtægterne.
Derefter gav han ordet til Formanden.

Dagsorden pkt. 2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden Allan Christensen orienterede om initiativer til at skabe grundlag for at udvide
foreningens dækningsområde til at omfatte 2 grundejerforeninger nær Ugandavej.
Stofa har udarbejdet et tilbud for området, hvor nogle havde adgang til Yousee, hvilket de ikke var
tilfredse med, mens andre ikke havde mulighed for at blive tilsluttet.
Formanden omtalte, at der på sidste års generalforsamling havde været fremsat forslag om
nedlæggelse af foreningen og i stedet oprette brugerråd, som det var sket i Dragør.
Forslaget blev dengang enstemmigt nedstemt, men det er genfremsat og vil blive behandlet under
indkomne forslag.
Under beretningen tilføjede Formanden, at der jævnligt afvikles møder hos Stofa med deltagelse af
repræsentanter for Stofa-ejede anlæg på Sjælland, hvor ca. 2/3 er brugerråd og 1/3 er
selvstændige foreninger.
Flere af disse havde tidligere følt sig ”tvunget” til at skifte til at være brugerråd, men de fungerer i
nogen grad stadig som foreninger.
Dragør kunne ikke fremskaffe et tilstrækkeligt antal medlemmer til en bestyrelse, og derfor valgte
de at skifte til brugerråd med 3 medlemmer, som deltager i møderne i regionen.

Til møderne har der været en del udskiftning i personkredsen hos Stofa, hvor Carsten Haun Larsen
dog har været fast deltager. Desuden har Stofa ændret i organisationen, så møderne nu afholdes i
Køge og ikke som tidligere i Ringsted.
Stofa har ingen indvendinger mod, at foreningen fortsætter som hidtil uden at blive ændret til
brugerråd.
Torsten Vester bebrejdede bestyrelsen, at den fulde ordlyd af hans forslag om at nedlægge
foreningen ikke fremgik af indkaldelsen.
Formanden henviste til, at det fremgik af indkaldelsen, at forslaget også var fremsat sidste år, hvor
forslagsstillerens begrundelse for at nedlægge foreningen var gengivet i sin fulde ordlyd i
referatet.
Dirigenten betragtede det som en strid om ord, hvorvidt begrundelserne i det fremsendt forslag
burde være sendt med, men han opfordrede til, at bestyrelsen i lignende tilfælde fremover sender
den fulde ordlyd med.
Han lukkede debatten med henvisning til, at der bliver lejlighed for at begrunde forslaget ved
behandlingen under indkomne forslag.
Beretningen blev godkendt.

Dagsorden pkt. 3: Aflæggelse af regnskab
Kassereren, Kevin Nielsen henviste til det regnskabet, som findes på foreningens hjemmeside, og
i svaret på et spørgsmål gjorde han rede for baggrunden for en post på 3.500, som ville være
skattepligtig, hvis der var tale om et honorar i stedet for telefon-godtgørelse.
Et andet spørgsmål handlede om prisen for hjemmesiden, hvor det formentlig ville være muligt at
finde et billigere webhotel.
Webmaster Ole Dalsgaard Jensen anførte som begrundelse for at beholde Wannafind som
webhotel, at det erfaringsmæssigt altid har fungeret for flere forskellige hjemmesider, hvor han
har været involveret, og da prisen blev fundet acceptabel, havde bestyrelsen ingen planer om at
foretage besparelse på det punkt.
Da foreningen for nogle år siden valgte en CMS-løsning, blev der også undersøgt en anden
løsning, som blev fundet for dyr, og derfor valgte bestyrelsen at fortsætte hos Wannafind.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Dagsorden pkt. 4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat uændret til 25 kr. årligt.

Dagsorden pkt. 5: Fastsættelse af administrationsbidrag til bestyrelsen
Administrationsbidrag til bestyrelsen blev fastsat uændret til 0 kr.

Dagsorden pkt. 6: Indkomne forslag
Torsten Vester Nielsen har stillet forslag om nedlæggelse af foreningen
Den fulde ordlyd af det fremsendte forslag samt bemærkninger hertil er følgende:

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen / bruger rådet at indkalde medlemmer til ekstraordinær
generalforsamling jf. Lovenes § 11, der omhandler ophævelse af foreningen.
Der henvises til beslutning i Dragør Antenneforening, som er udleveret til bestyrelsesmedlemmer
der var medstiftere af Nøragersminde Antenneforening.
Forslaget fremsættes fordi Stofa driver anlægget, styrer priser og programvalg.
Der oprettes et bruger råd, som i Dragør, der afholder et årlig orienteringsmøde sammen med
Stofa, for tilsluttede, hvor man kan vælge et nyt medlem til bruger rådet, hvis et medlem ønsker
at udtræde.
Torsten anførte, at foreningen ikke har mulighed for at komme igennem hos Stofa med forslag om
at eksempelvis at reducere prisen med 20 procent, hvilket har fået foreninger som for eksempel
Dragør, Helsingør, Rødby, Sorø, Skelskør til at ændre til brugerråd, som Næstved har været i flere
år.
Formanden afviste, at Rødby var nedlagt som forening, og Stofas repræsentant Carsten Haun
Larsen bekræftede, at Rødby er en selvstændig forening, hvor Stofa ligesom i Stofavestamager
ejer infrastrukturen, og han oplyste desuden, at Næstved med 18.000 medlemmer stadig er en
forening, der har nye vedtægter og vilkår, og det samme gælder Tuse med ca. 300 medlemmer.
Formanden medgav, at foreningen næppe kan påvirke priserne, men han påpegede, at vi bedre
kan hjælpe vore medlemmer som forening, og at vi i samarbejde med de øvrige foreninger og
Stofa har muligheder for at påvirke tingene, eksempelvis sammensætning af pakker m.v.
På et spørgsmål om forskellen på brugerråd og forening fortalte Carsten Haun, at han lige så
gerne vil samarbejde med en forening, fordi Stofa derved skal overholde nogle fastsatte rammer
ved at forelægge nye initiativer for en forening, mens der er større råderet til at gennemføre ting
uden forudgående drøftelser i forhold til et brugerråd.
Carsten Haun omtalte desuden, at der kunne opstå nogle uafklarede skatte-tekniske spørgsmål,
hvis Stofa i stedet for at opkræve kontingent på vegne af foreningen tilbagefører beløb til et
brugerråd, hvilket jurister forsøger at få afklaret.
Forslaget blev forkastet med 15 stemmer mod 1.

Jens Christian Andersen har stillet forslag om ændring af foreningens formål og
vedtægter
Forslagsstilleren anførte, at hovedformålet med forslaget er at foreningen bliver uafhængig af
Stofa, så der åbnes mulighed for, at andre signalleverandører kan levere TV og bredbånd til
medlemmerne.
Da Stofa for mange år siden overtog anlægget er vedtægterne blevet tilrettet den virkelighed, som
foreningen eksisterer under, og derfor anførte Formanden, at gennemførelse af forslaget i praksis
ville være oprettelse af en helt ny forening.
Det blev fra både Stofas repræsentant og bestyrelsen påpeget, at Stofa ikke har monopol i
området, hvor der også er mulighed for at vælge andre løsninger, men så længe lovgivningen ikke
pålægger, at andre leverandører får adgang til Stofa’s net, vil gennemførelse af forslaget ikke
være realistisk, med mindre der dannes en helt ny og selvstændig forening.
Forslagsstilleren valgte at trække forslaget, men han var villig til i stedet at træde ind i bestyrelsen
for derigennem at forsøge at fremme nogle af intentionerne i forslaget.
Dagsorden pkt. 7: Valg
a)
b)
c)
d)
e)

Formand: Allan Christensen blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem: Ole Dalsgaard Jensen blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem: Jens Christian Andersen blev valgt for 2 år
Reviser: Per Marthin blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Leif Ziegler blev genvalgt.

Dagsorden pkt. 8: Eventuelt
Formanden berørte den nye persondatalov, som sætter flere begrænsninger for, hvilke
informationer foreningen må opbevare om medlemmerne.
Torsten Vester oplyste, at der i forbindelse med stiftelsen af Nøragersminde Antenneforening i
1987 findes en række opstarts-dokumenter, som vil blive overdraget til Taarnby Kommune og
opbevaret i Lokalarkivet.
Formanden undrede sig over, at disse dokumenter ikke blev afleveret, da han overtog
formandsposten, idet han dengang fik at vide, at der ikke var dokumenter til overlevering.
Hertil svarede Torsten, at han ikke var blevet spurgt, og at foreningen ikke mere er Nøragersminde
Antenneforening.
Dirigenten konstaterede, at debatten var nået til vejs ende, og han takkede for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen orienterede Stofas repræsentant Carsten Haun Larsen om nye tiltag, der
tager højde for den fremtidige udvikling, hvor bredbånd kommer til at spille en større rolle end TV,
og derfor går Stofa i 2019 i gang med at opgradere anlægget, så kapaciteten 3-dobles.
Desuden svarede han på en række tekniske spørgsmål.

