Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl 19:00
Formanden bød velkommen til de 22 deltagere.
1. Valg af dirigent og referent
Forsamlingen godkendte enstemmigt Leif Bjørklund som dirigent og Jesper Madsen som
referent. Leif konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Formandens beretning
Der er i dag 78 medlemmer i foreningen. Gert Olander fortalte om at ComX var forsinket og
måtte betale dagbøder, og han nævnte også problemerne med de kanaler, vi selv må
administrere, fordi Comx har juridiske problemer med udbyderne.
Der blev rejst spørgsmål om bl.a. udvidelser i tilbudet fra Comx – til juni skulle vi få video-ondemand, sprogpakker og digitalt tv.
Mange har oplevet problemer med både tv, telefon og internet, og formanden opfordrede alle
til at henvende sig til bestyrelsen. Og klager man til Comx, er det bedst at sende emails til
dem, med kopi til bestyrelsen.
Fliserne er nogle steder under al kritik efter gravearbejdet, men man bør huske, at både
Vejlands alle og Sundbyvestervej er kommunale veje og at man derfor selv skal henvende sig
til Vej og Park, hvis man er utilfreds.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskab
Kassereren redegjorde for detaljerne, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Kun bestyrelsens om vedtægtsændringer. Det blev udsat til ekstraordinær GF.
5. Budgettet blev enstemmigt godkendt
6. Medlemsbidrag (indmeldelsesgebyr og kontingent)
Vi skal ikke være bank, men skal kunne klare akutte opgaver fx ved hærværk eller ved
tekniske anskaffelser. Kontingentet er fortsat 250 kr om året, og indmeldelsesgebyret 400 kr.
Dette blev enstemmigt godkendt.
7. Valg til bestyrelsen.
Formanden Gert Olander og best.medlem Anne Lise Braat blev enstemmigt genvalgt. De
øvrige var ikke på valg, dvs. Erik Bertelsen, Jesper Madsen og Leif Bjørklund.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Peter Bach og Sven Kragerup som revisorer og Kurt B. Nielsen som suppleant blev enstemmigt
genvalgt.
9. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
Christian Borup blev genvalgt, og Kim Olsen, Clematisvej 7, blev valgt, enstemmigt.
10. Eventuelt.
Det blev diskuteret, hvorvidt man kunne anskaffe måleudstyr for at kunne måle på de ofte
dårlige signaler, men dette viste sig at være en alt for kostbar løsning.
referent
Jesper Madsen

Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl 20:15
1. Valg af dirigent og referent
Forsamlingen godkendte enstemmigt Leif Bjørklund som dirigent og Jesper Madsen som
referent. Leif konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Formanden orienterede kort om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling, dvs.
vedtægtsændringerne.
Der var diskussion om §5 stk 4.
Flere mente, at det er ulovligt at lukke for alle forbindelser, fordi et medlem skylder foreningen
penge for vore ”egne” kanaler. Det vil betyde, at man forhindrer folk i at modtage produkter
fra Comx, som de har betalt for. Men ingen kunne 100% gøre rede for juraen i problemet.
§5 blev dog vedtaget – 2 undlod at stemme og 1 var imod.
§§ 6, 13 og 14 blev enstemmigt vedtaget.
§7 Tidsfristen for forslag ændret til ”senest 14 dage før generalforsamlingen”. Enstemmigt
vedtaget.
3. Eventuelt.
Intet

referent
Jesper Madsen

