
Generalforsamling 2012 

 

Formanden bød velkommen og foreslog henning christoffersen som dirigent. 

 

Ad1. Christofersen valgt ved akklamation. Han takkede for valget og konstaterede, at ge

neralforsamlingen var lovligt varslet. 48 husstande tilstede. Der var ikke indkommet ful

dmagter. 

 

Ad 2. Formanden gennnemgik den runddelte beretning og supplerede med derligere for

ventede tiltag. Vi får tilbud med post om overførsel YouSee, men kan blive hos DKT, h

vis man vil. Beretningen taget til efterretning. 

 

Gyvelkæden hvad koster det? Ikke noget, og vi forventer at kunne låne modemer stadig

væk, men det forhandles stadig 

Storebjerg 10. Jeg fik at vide at de ikke var retursignal af YouSee. Der er retur signal i a

nlægget. Det foreslås at man får gennemgået sit interne anlæg. 

 

Ad3. Kassereren gennemgik regnskabet.  

Sandrøjel. Kan man få forige års regnskab sat sammen med 

Brydeholm 41. Hvor mange tilslutninger. 585 

Taget til efterretning 

 

Ad4. De nye tal fremlagt. Væsentligt billigere en listepriserne lille 1350 mellem 3300 st

or 4100 pga. dyrere kanaler og fda kontingentstigning. Samme tilslutningspris. Budget g

odkendt 

 

Ad 6. Alle genvalgt 

 

Revisor genvalgt. Tina Birch nyvalgt som revisorsuppleant 

 

Ad5. Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 7. Hvad er tilslutningsafgift og indmeldelsesgebyr. De 4500 går videre til dkt til gra

vearbejde osv. Foreningen skal have 300 for indelmeldelse derofr skønner bestyrlsen hv

ad indtægten kan blive.  

Brydeholm 5. Problemer med at billedet forsvinder og teksten pixelerer. Kun et tv. Lyde

r som om anlæget skal genemmåles. Seddel  

 

Brydeholm 9. Hvilke andre leverandører er der. Vi kigger på nogle. Det kræver dog gra

vearbejde eller hovedstation, der er meget dyrt, så derfor 

 



Brydeholm 64 ip telefon ofte afbrudt. Det har været problemer de sidste 1 1/2 måned. M

an kan komme på sms service og få info om rep i området. 

Gyvel 32. Bestemmer bestyrelsen om ny leverandør. Nej det er generalforsamlingen. Nå

 internet ryger, ryger alt tlf ja  

 

Storebjerg 21. Fik nyt modem, da der var problemer med det gamle. 

 

Stor 70. Kan man vise på hjemmesiden hvordan hjemmeanlægget skal se ud. Der ligger 

en video på hjemmesiden 

 

Syren 4. Følger der sikerhedspakker med. Mod betaling 

 

Anni 

Storebjerg 38. Hvem skal man kontakte for kabelskit gør det selv eller betal dkt 

 

Gyvel.  af og til pixel fejl samt intet eller svagt signal. Anlægget skal gennemmåles. 

 

Anni sløjen 27. Er der en kanaloversigt. Ja på hjemmesiden 

 

Skal antennestik være af metal. Ja, men det er ikke sikkert at det kun er stikket der kan v

ære et problem 

 

gyvel ole  

 

dirigent kig vedtægter igennem ang. Varsel for forslag 

Dirigenten takkeke for god ro og orden 


