Referat af ordinær generalforsamling
Mandag d. 16.04.2007
i Bredbåndsforeningen Sofienhøj
Formanden bød velkommen hvorefter der var valg af dirigent og referent.
Som dirigent valgtes Sven Kragerup, Clematisvej 23 og som referent Erik Bertelsen, Clematisvej 17.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Optælling af stemmeberettigede viste at der var 13, heraf 1 fuldmagt.

Formandens beretning:
Formanden bød velkommen og berettede at foreningen idag er oppe på 81 tilslutninger.
I det forgange år har alt stort set fungeret normalt, dog har der været 1 uges nedbrud på betalingskanalerne
som skyldtes fejl på TV-modtagerne i krydsfeltet. De fleste fejl på især telefonerne er også rettet nu.
Servicen hos ComX er stadig for dårlig.
Bestyrelsen har ikke undersøgt mulighederne for IP-TV da man først har villet koncentrere sig om et stabilt
driftsmiljø.
Prisen for egne kanaler er steget med ca. 50% siden opstart af nettet. Derudover kommer der nu yderligere
en prisstigning på 15,-/md. da Viasat Sport 1 er blevet erstattet af TV2 Sport.
Formanden orienterede om at Grundejerforeningen har stillet krav om at Bredbåndsforeningen skal betale
for hævning af fiberbrønde i fortovene som følge af renovering af vejene. Bestyrelsen har i første omgang
afvist kravet i brev til Grundejerforeningen.
Formanden opfordrede desuden til at medlemmerne kontakter bestyrelsen hvis der skal graves i veje/fortov
ifm. Bredbåndsnettet.
Kommentarer til beretningen:
Der var en del debat om Grundejerforeningens krav om fiberbrøndende, men der var opbakning til
bestyrelsen om af tilbagevise kravet.
Informationen til medlemmerne skal være bedre og hjemmesiden skal opdateres hyppigere. Desuden blev
der udtrykt ønske om bedre information om muligheden for digitalt TV.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Kassererens beretning:
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt.
I fremtiden skal bestyrelsen dog have godtgjort omkostninger til kontorartikler.

Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent/indmeldelsesgebyr men varslede en eventuel forhøjelse til næste
år. Der blev desuden stillet spørgsmål til om vor forsikring dækker seriehærværk. Hvis den ikke gør det, må
vi oparbejde en større egenkapital. Punktet blev enstemmigt godkendt.

Vedtagelse af budget for 2007:
Kasseren gennemgik budgettet som var lidt stramt.
Der var igen debat om forsikringshændelser og konsekvenser heraf.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Valg til bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Medlem
Medlem

Gert Olander
Erik Bertelsen
Anne Lise Braat
Christian Borup
Leif Bjørklund

Clematisvej 12
Clematisvej 17
Lobeliavej 28
Irlandsvej 83
Kaprifolievej 11

20139471
32508065
32550027
40432227
32516100

Ikke på valg
Genvalgt
Ikke på valg
Genvalgt
Grf.Sofienhøjs repræsentant

Suppleant

Clematisvej 7
Clematisvej 15

Revisor
Revisor

Kim Olsen
Per Lindqvist
Peter Bach
Sven Kragerup

Clematisvej 23

Genvalgt
Nyvalgt
Genvalgt
Genvalgt

Revisorsuppleant

Kurt B. Nielsen

Lobeliavej 16

Genvalgt

Eventuelt:
Hvilke egne TV-kanaler skal vi have?
Skal vi udvide antallet fra 5 til 6 hvis det er muligt.
Bestyrelsen undersøger mulighederne og sender et forslag rundt til afstemning.
Der var enighed om at servicen fra ComX er meget mangelfuld.
Bestyrelsen skal være bedre til at informere på hjemmesiden ved ændringer i TV-kanaler, men man
opfordres til også selv at holde sig orienteret på Infokanalen.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Referent
Erik Bertelsen

