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1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år. (Bilag 1)
3. Aflæggelse af regnskab for 2014 (Bilag 2)
4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2015 samt foreløbigt budget for 2016 

(Bilag 3)
5. Indsendte forslag (Ingen forslag modtaget. Frist jf. Vedtægternes § 9 er ved udgangen af februar måned.)

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
1. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to årig periode:

På valg er Ole Luthmann.
2. Valg af suppleanter for en et årig periode:

På valg er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen.
Ole Luthmann, Kurt Schou og Bent Foss Pedersen er villige til genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg af alle tre kandidater, hvilket vil sikre kontinuiteten i relation til det Brugerråd for Jyllinge, som Stofa etablerede pr. 
1.7.2014. Brugerrådet er etableret for en 5 årig periode med indtil videre følgende brugerrepræsentanter: Carit Pedersen, formand, samt Ole Luthmann og Dan Borum Poulsen. Endvidere er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen 
udpeget som suppleanter. Brugerrådet har bl.a. til opgave at tilse, at den mellem foreningen og Stofa indgåede købsaftale bliver overholdt.

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
1. På valg er Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson 

8. Eventuelt

Dagsorden 
Omdelt 1. april  og Bekendtgjort på www.jyllingekabeltv.dk 3. april 2015

http://www.jyllingekabeltv.dk/


Bestyrelsen foreslår foreningens 
mangeårige rådgiver og administrator

Eskild Kyhn

Punkt 1 – Valg af dirigent



 Ved generalforsamlinger 10. april og 8. maj 2014 blev det besluttet at 
overdrage forenings fysiske kabel-tv-anlæg til Stofa pr. 1. juli 2014 og 
nedlægge foreningen, når foreningens formue var brugt – primært til at 
betale leje til Stofa – i forventet ca. 2½ år.

 Den månedlige leje svarer til prisen for Stofas standard TV-pakke 1, 
der i 2014 udgjorde 169 kr./mdr. og i 2015 189 kr./mdr. 
– og betales for de tilslutningsadresser, vi havde ved aftalens indgåelse
– medlemmer på disse adresser skal ikke betale for TV Pakke 1 i 
afviklingsperioden og Pakke 2 og 3 reduceres med tilsvarende beløb

 Når formuen er brugt, indkaldes til generalforsamling med henblik på at 
opløse forening (forventes at ske omkring årsskiftet 2016/2017)

Punkt 2 
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og 
planer for det kommende år. (Bilag 1 = Skriftlig beretning)



 Foreningen er altså under afvikling og al ordinær drift af kabelanlægget 
blev endeligt overdraget til Stofa pr. 1. juli 2014

 Bestyrelsens primære opgave i afviklingsperioden er 

 At tilse, at Stofa opfylder sine forpligtelser i henhold til købsaftalen, dvs.

 Vedligeholder anlægget teknisk – herunder med udgangspunkt i Årsgennemgange

 Yder aftalt service over for foreningen og medlemmerne  

 Overholder prisaftalerne

 At betale Stofa leje i henhold til kontrakten

 At administrere lejemålet vedrørende antennemasten, der først overdrages 
til Stofa, når foreningen endeligt afvikles (indgik som del af købesummen)

 At afvikle foreningen jf. Vedtægternes bestemmelse om samme 

Punkt 2 
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og 
planer for det kommende år 



 Stofa nedsatte som del af købsaftalen et Brugerråd for Jyllinge med indtil 
videre følgende 
 Repræsentanter: Carit Pedersen, Ole Luthmann og Dan Borum Poulsen

 Suppleanter: Kurt Schou og Bent Foss Pedersen

 Brugerrådets opgave er 
 At tilse at købsaftalen bliver overholdt 

- drøftes ved samarbejdsmøder – dvs. næsten som før overdragelsen
- sikre/formidle aftaler med Vandværk og Teleselskaber  (> 50 timer i 2014/15) 

 At orientere Stofa om situationen lokalt og evt. gå ind som mellemmand ved 
evt. medlemsudfordringer, der ikke kan løses via Kundeservice 
 Husk al kontakt til Stofa: Kundeservice 88 30 30 30 & Support 88 30 30 20

 At bidrage til udviklingen af Stofas produkter og ydelser – sammen med 
andre Brugerrådsrepræsentanter og bestyrelser fra Stofa antenneforeninger

Punkt 2 
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og 
planer for det kommende år 



Punk 2

Stofas produkter og serviceydelser

v/Regionschef Alexander Nørgaard-Madsen

I forlængelse af generalforsamlingen vil repræsentant 

fra Stofa være til rådighed for individuelle spørgsmål og 
udfordringer!



Punkt 2

Spørgsmål og kommentarer



Punkt 3 – Aflæggelse af regnskab for 2014 (Bilag 2)



Punkt 3 – Aflæggelse af regnskab for 2014 (Bilag 2)Copydan



Punkt 3



Punkt 4 – Bilag 3 – Budget 2015 / 2016



Punkt 4 – Bilag 3 – Budget 2015 / 2016



Punkt 5 – Indsendte forslag

Ingen forslag modtaget!



Punkt 6 og 7



Eventuelt

Punkt 8

- Og derefter kan individuelle spørgsmål tages op med en repræsentant fra Stofa 


