Referat af ordinær generalforsamling
Onsdag d. 27.04.2005
i Bredbåndsforeningen Sofienhøj
Formanden bød velkommen hvorefter der var valg af dirigent og referent.
Som dirigent valgtes Kurt B. Nielsen, Lobeliavej 16 og som referent Sven Kragerup, Clematisvej 23.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Optælling af stemmeberettigede viste at der var 27, heraf 0 fuldmagter.

Formandens beretning:
Formanden fortalte om opstarten af foreningen, beslutningen om valg af udbyder samt foreningens
geografiske område. Målet var oprindelig 92 tilslutninger, men vi kunne kun mobilisere 72 (nu 77). ComX gik
med til de 72 mod forlængelse af bindingsperioden fra 2 til 5 år, hvorefter kontrakten blev underskrevet.
Nedgravning af kabler blev ikke udført tilfredsstillende, ikke mindst gjorde vinteren det ikke bedre.
Entreprisen totalt er nu ved at være på plads, dog med visse tekniske opstartsproblemer – især på TV
området.
Kommentarer til beretningen:
Rentabiliteten forventes af ComX at hænge sammen.
ComX har accepteret at vejene sættes i fuldstændig god stand for firmaets regning.
Enighed om at foreningens krav om tilfredsstillende kvalitet af produkterne skulle følges op af det enkelte
medlem som kan/skal rette henvendelse direkte til ComX.
Bestyrelsen er i løbende kontakt med ComX.
Anlægget er ikke overdraget endnu.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Kassererens beretning:
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

Budget for 2005:
Næstformanden gennemgik budgettet, og lagde vægt på nødvendigheden af en vis egenkapital, da vi har en
forholdsvis høj selvrisiko ved skader på anlægget. Bestyrelsen anbefalede et kontingent på kr. 250,- p.a.,
samt at forhøje indmeldelsesgebyret til kr. 400,- . Dette vil give et nettoresultat for året på kr. 10.900,Fremover vil budgettet blive forelagt skriftligt.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
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Eventuelt:
Tilslutningsafgiften er uændret kr. 23.787,ComX vurderes til p.t. at være den bedste udbyder.
Vi kan selv vælge udbyder, det er dog først omkostningsfrit om nogle år.
Muligheden for en intern hjemmeside og egen server blev drøftet. Et skriftligt oplæg vil være det bedste om
emnet.
Der blev opfordret til at klage til ComX hvis man er utilfreds med deres udbud eller service.
Nogle klagede over ComX’es dårlige overholdelse af aftaletider.
Der blev udtalt en tak til bestyrelsen og initiativgruppen for et godt stykke arbejde.

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