Referat af ordinær generalforsamling
Onsdag d. 22.04.2009
i Bredbåndsforeningen Sofienhøj
Formanden bød velkommen hvorefter der var valg af dirigent og referent.
Som dirigent valgtes Sabi A. Johnsen, og som referent Per Wold Lindqvist, Clematisvej 15.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Optælling af stemmeberettigede viste at der var 16 og 5 fuldmagter ialt 21.
Sven Kragerup mente ikke at man kunne behandle bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter, da
forslaget ikke var sendt ud med indkaldelsen til generalforsamlingen som det skal ifølge vedtægterne.
Forslaget var imidlertid vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen valgte dog herefter at
fremlægge ændringerne på den ekstraordinære generalforsamling umiddelbart efter den ordinære
generalforsamling.
Det blev besluttet at stramme op på vedtægterne, så lignende episoder undgåes i fremtiden.

Formandens beretning:
Formanden bød velkommen.
I det forgange år har alt stort set fungeret normalt. Brønde er blevet lavet. Comx har udført kontrol med antal
tilssluttede og fandt ingen uregelmæssigheder. Disney Channel som egen kanal er blevet byttet ud med TV3
Puls da den også ligger i den store pakke. TV3 Puls er gratis indtil dec. 2009. Det betyder at de fleste nu kan
se landskamp og formel 1.
Der er kommet 1 nyt medlem.

Kommentarer til beretningen:
Der var ingen kommentare til beretningen.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Kassererens beretning:
Regnskabet blev gennemgået.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag:
Leif Bjørklund havde et forslag omkring flere nye medlemmer og hvorledes det kunne gøres mere attraktivt
at blive medlem i vores forening. Leif havde medbragt en beregning som gik ud på at sænke
tilslutningsafgiften til næsten det halve og lave en tilbagebetaling til de medlemmer som i tidens løb havde
betalt fuldt gebyr/tilslutningsafgift. Dette forslag vil blive behandlet på et ekstraordinært generalforsamlings
møde.

Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr:
Disse punkter fortsættes uændret.

Vedtagelse af budget for 2009:
Kassereren gennemgik budgettet.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Valg til bestyrelse:
Næstformand Erik Bertelsen og medlem Christian Borup var begge på valg og var villige til genvalg.
Derudover stillede Leif Bjørklund op som nyt medlem til bestyrelsen. Da der dermed var 3 kandidater til 2
poster, blev der afholdt skriftlig afstemning. Erik Bertelsen og Leif Bjørklund fik flest stemmer og blev dermed
valgt til bestyrelsen, samtidig med at Christian Borup udtræder af bestyrelsen, men fortsætter som revisor.
Revisorerne Peter Bach og Sven Kragerup ønskede ikke genvalg, hvorfor Christian Borup og Gitte Jersborg
tilbød deres assistance til disse poster.
Kim Olsen og Flemming Petersen stillede begge op som suppleant til bestyrelsen. Begge blev valgt til
suppleanter. Kim Olsen blev valgt som 1. suppleant og Flemming Petersen som 2. suppleant.
Sabi A.-Johnsen fortsætter som repræsentant for Grundejerforeningen.
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
Formand
Næstformand
Kasserer
Medlem
Medlem

Erik Bertelsen
Leif Bjørklund
Anne Lise Braat
Per Wold Lindqvist
Sabi A.-Johnsen

Clematisvej 17
Kaprifolievej 11
Lobeliavej 28
Clematisvej 15
Lobeliavej 13

1. Suppleant
2. Suppleant
Revisor
Revisor

Kim Olsen
Flemming Petersen
Christian Borup
Gitte Jersborg

Clematisvej
Vejlands Alle
Irlandsvej
Oxford Alle

Revisorsuppleant

Kurt B. Nielsen

Lobeliavej

32508065
22946200
32550027
26165115
32555151

Grf.Sofienhøjs repræsentant

Eventuelt:
Flemming Petersen forslog bestyrelsen at der foretages en ny afstemming vedr. vores valgfri kanaler.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
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Dirigent

Per Wold Lindqvist

Sabi A. Johnsen

Referat af ekstraordinær generalforsamling
Onsdag d. 22.04.2009
i Bredbåndsforeningen Sofienhøj
Formanden bød velkommen hvorefter der var valg af dirigent og referent.
Som dirigent valgtes Sabi A. Johnsen, og som referent Per Wold Lindqvist, Clematisvej 15.
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovligt varslet.
Optælling af stemmeberettigede viste at der var 15 og 5 fuldmagter ialt 20.

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter:
Bestyrelsen fremlagde et forslag til ændring af vedtægter som man ønskede der blev stemt om. Hvis
forslaget blev godkendt med mindst 2/3 af de stemmeberettige ville der blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling hvor forslaget endligt kunne vedtages.
Forslaget blev positivt modtaget af forsamlingen, hvor alle ønskede den videre behandling.
For forslaget stemte 20 og der var ingen der stemte imod.
Det blev herefter besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af
forslaget samt førstebehandling af Leifs forslag.

Afslutning:
Formanden afsluttede den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden.

Referent

Per Wold Lindqvist

Dirigent

Sabi A. Johnsen

Referat af ekstraordinær generalforsamling 1
Tirsdag d. 12.05.2009
i Bredbåndsforeningen Sofienhøj
Formanden bød velkommen og informerede om, at der var indkaldt til denne ekstraordinære
generalforsamling for dels at stemme om vedtagelse af bestyrelsens forslag om ændring af vedtægter samt
førstebehandling og afstemning om forslaget fra Leif Bjørklund om nedsættelse af tilslutningsafgiften for
parceller der ikke allerede er tilsluttet Bredbåndsforeningen Sofienhøj.
Der var derefter valg af dirigent og referent.
Som dirigent valgtes Sabi A. Johnsen, og som referent Erik Bertelsen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Optælling af stemmeberettigede viste at der var 13 og 3 fuldmagter ialt 16.

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter:
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter var blevet godkendt med mindst 2/3 af de stemmeberettigede
ved den ekstraordinære generalforsamling den 22.04.2009. Forslaget kunne derfor nu endelig vedtages ved
simpelt flertal. Der var en enkelt kommentar omkring tidsfristerne og dette har bestyrelsen lovet at kigge på
ved næste revision af vedtægterne. Herefter man gik man over til afstemning.
For forslaget stemte 16 og der var ingen der stemte imod. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag:
Leif Bjørklund havde et forslag omkring flere nye medlemmer og hvorledes det kunne gøres mere attraktivt
at blive medlem i vores forening. Leif havde medbragt en beregning som gik ud på at sænke
tilslutningsafgiften til næsten det halve og lave en tilbagebetaling til de medlemmer som i tidens løb havde
betalt fuldt gebyr/tilslutningsafgift.
Der var en debat om tilslutningsafgiftens størrelse, men man blev enige om at bibeholde det oprindelige
beløb i Leif’s forslag. Der blev herefter foretaget afstemning om godkendelse af forslaget.
For forslaget stemte 14 og 1 stemte imod. 1 undlod at stemme. Forslaget blev derfor godkendt til endelig
vedtagelse på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.

Eventuelt:
Der var klage om støj fra blæseren i rackskabet på stien. Leif undersøger med ComX om blæseren kan
udskiftes med en mere støjsvag model.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Referent

Dirigent

Erik Bertelsen

Sabi A. Johnsen

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2
Tirsdag d. 12.05.2009
i Bredbåndsforeningen Sofienhøj
Formanden bød velkommen og informerede om at det eneste punkt på dagsordenen var afstemning om
endelig vedtagelse af forslag fra Leif Bjørklund om nedsættelse af tilslutningsafgiften for parceller der ikke
allerede er tilsluttet Bredbåndsforeningen Sofienhøj.
Der var derefter valg af dirigent og referent.
Som dirigent valgtes Sabi A. Johnsen, og som referent Erik Bertelsen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Optælling af stemmeberettigede viste at der var 13 og 3 fuldmagter ialt 16.

Leif Bjørklunds forslag om nedsættelse af tilslutningsafgiften:
Leif Bjørklunds forslag om nedsættelse af tilslutningsafgiften var blevet godkendt med mindst 2/3 af de
stemmeberettigede ved den nyligt afholdte ekstraordinære generalforsamling den 12.05.2009. Forslaget
kunne derfor nu endelig vedtages ved simpelt flertal. Der var ingen yderligere kommentarer hvorefter man
gik til afstemning.
For forslaget stemte 14 og 1 stemte imod. 1 undlod at stemme. Forslaget blev derfor endelig godkendt.

Eventuelt:
Leif Bjørklund informerede om mulighederne for at få nye egne tv-kanaler samt muligheden for at vi kan få
vores egen info kanal. Det vil blive taget op på et møde med ComX som Erik og Leif vil sætte i stand.
Der er en del støj på den nye TV3-Puls kanal. Leif undersøger med ComX hvad årsagen kan være.
Der er stadig enkelte som oplever ekko på telefonen. Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at fejlmelde
det til ComX samt til at informere foreningen hvis det ikke bliver bragt i orden.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
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