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Jyllinge, den 9. maj 2017   

 

Til medlemmer af Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation 

Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation ved likvidator Eskild Kyhn og Stofas Brugerråd for Jyllinge indkalder hermed til 

Ophørende generalforsamling og orienteringsmøde  

 

Mandag, den 29. maj 2017 kl. 19.00 på Hotel Søfryd. 

 

Program for aftenen er som følger: 

A. Ophørende generalforsamling med henblik på at beslutte foreningens opløsning v/Eskild Kyhn        – Side 2 

 

B. Ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af foreningens opløsning          – Side 2 

 

C. Stofas Brugerråd for Jyllinge orienterer om sit arbejde indtil nu og fremadrettet v/Carit Pedersen    – Side 8 

 

D. Stofa orienterer om kundernes muligheder i Jyllinge v/Carsten Haun Larsen og Torben Wydojnik 

- Prospekt med Stofas produktmuligheder i Jyllinge omdeles som bilag til denne indkaldelse  

 

Konkurrence 

Stofa afvikler i forlængelse af dette indlæg en konkurrence, hvor 3 tilstedeværende medlemmer af Jyllinge Ka-

bel-TV Forening i likvidation får muligheden for at vinde ét gratis abonnement på Tv-pakke 3 for perioden 1.7. – 

31.12.2017. Præmien har en værdi af kr. 3.294 for hver af de heldige vindere. 

 

Det forudsættes, at vinderen er medlem af foreningen ved at have betalt for et Stofa-abonnement på konkur-

rencetidspunktet og er tilsluttet kabelanlægget med en funktionsdygtig stikledning, der kan anvendes i gevinst-

perioden. Gevinsten kan ikke konverteres til andre produkter eller kontant udbetaling. 

 

Referat af generalforsamlingerne vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk og udsendt pr. 

mail til de medlemmer, der har anmodet Stofa eller Brugerrådet for Jyllinge (brugerraad@jyllingekabeltv.dk) om op-

tagelse på vore respektive maillister. Orienteringen sker, når likvidator har modtaget SKATs godkendelse vedr. for-

eningens afsluttende selvangivelse og momsangivelse og Erhvervsstyrelsen efterfølgende har registreret virksomhe-

dens opløsning i styrelsens it-system. Foreningen er herefter endeligt opløst, men det nedsatte Brugerråd for Jyllinge 

vil også fremadrettet varetage Jeres interesser i relation til Stofa – se Side 8. 

Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil slutte op om denne afsluttende generalforsamling og dermed være med til 

at tage afsked med den gamle antenneforening og samtidig blive forberedte til tiden efter foreningen. 

 

Med venlig hilsen 

Likvidator Eskild Kyhn & 

Stofas Brugerråd for Jyllinge 

 

http://www.jyllingekabeltv.dk/
mailto:brugerraad@jyllingekabeltv.dk
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                                                                                                                                                               Jyllinge, den 9. maj 2017  
 

Indkaldelse til generalforsamlinger 

E. K. Administration A/S ved likvidator for Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation Eskild Kyhn indkalder i konsekvens 

af beslutning truffet på ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2016 om solvent likvidation af for-

eningen til  

 

Ophørende generalforsamling mandag, den 29. maj 2017 kl. 19.00 på Hotel Søfryd  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om likvidationsforløbet og forslag til økonomisk afslutning for foreningen. (Bilag 1) 
3. Aflæggelse af regnskab for 2016 og Afsluttende Likvidationsregnskab for perioden 1. januar – 2. maj 2017. 

a. Bilag 1: Uddrag af Årsrapport 2016 for Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation udfærdiget af Greve 
Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson den 20. marts 2017. Se hele Årsrapport 2017 
på jyllingekabeltv.dk. 

b. Bilag 2: Uddrag af Afsluttende likvidationsregnskab udfærdiget af Greve Strands Revision ved Registreret 
Revisor FRR Frank Eliasson den 8. maj 2017. Se hele Likvidationsregnskabet på jyllingekabeltv.dk.  

4. Indsendte forslag 
a. Likvidator foreslår med udgangspunkt i redegørelsen under dagsordenens punkt 2 og 3 og jf. foreningens 

vedtægters § 27 at foreningen endeligt opløses, når alle udgifter er betalt og SKATs godkendelse vedr. 
foreningens selvangivelse og momsafslutning foreligger. 

5. Eventuelt 

 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag, den 29. maj 2017 kl. 20.15 på Hotel Søfryd 
 
Vedtages likvidators forslag om foreningens opløsning jf. Punkt 4 på dagsordenen ved ophørende generalforsamling 
afholdt 29. maj 2017 kl. 19.00 uden tilstrækkeligt fremmøde til endelig vedtagelse, indkaldes til ekstraordinær gene-
ralforsamling samme dag kl. 20.15 for endelig vedtagelse af foreningens opløsning. 
 
Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 
2. Endelig vedtagelse af likvidator Eskild Kyhns forslag til opløsning af foreningen jf. Punkt 4 på dagsordenen ved 

ordinær generalforsamling afholdt 29. maj 2017 kl. 19.00  

 
Vedtages forslaget, regulerer likvidator foreningsregnskabet for faktiske udgifter vedr. generalforsamling m.v. og 
indgiver afsluttende selvangivelse og momsregnskab til SKAT. Når godkendelsen fra SKAT foreligger vedr. skat og 
moms, registrerer Erhvervsstyrelsen efterfølgende foreningens opløsning i styrelsens it-system. 
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Bilag 1 – jf. dagsordenens pkt. 2 

Beretning om likvidationsforløbet og forslag til økonomisk afslutning for foreningen. 

På foreningens generalforsamlinger den 13. april 2016 blev det besluttet, at foreningen skulle træde i frivillig solvent 

likvidation og E. K. Administration A/S med Eskild Kyhn som likvidator blev valgt til at forestå likvidationen. Bestyrel-

sen trådte samtidig fra, således at likvidator hjulpet af foreningens mangeårige formand og kasserer, Carit Pedersen, 

skulle forestå afviklingen af foreningen. Se referat af generalforsamlingen på foreningens hjemmeside www.jyllinge-

kabeltv.dk via linket: Referat 2016 – samt Proklama indrykket i Statstidende den 16.9.2016 via linket: annoncen. 

Likvidationen er næsten forløbet som planlagt, dog med nogle desværre temmelig tidskrævende uforudsete opga-

ver. Vi modtog således til stor overraskelse et brev fra SKAT den 23. september 2016, hvor SKAT anfægtede forenin-

gens momsindberetning for perioden 1. januar 2015 – 30. juni 2016. Indberetningen var sket efter de principper, 

som var lagt til grund for Sale and leasebackaftalen indgået med Stofa i foråret 2014, og som SKAT i øvrigt havde ta-

get til efterretning for 2014. Revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte blev af Stofa engageret til i samarbejde med 

likvidator at finde en løsning på udfordringen. Og efter mange forhandlinger, breve og mails mellem SKAT, Deloitte, 

Stofa og likvidator lykkedes det at finde en alternativ faktureringsmodel, som SKAT kunne godkende. Resultatet set 

fra foreningens og dermed medlemmernes side er, at vi kan lande økonomien, som vi forudsatte ved salget i 2014.   

Næste store overraskelse blev, at Nordea ikke ønskede at lade Stofa overtage deponeringskonto til fordel for Jyllinge 

Vandværk stor kr. 88.524 (Se fx Årsrapport 2016), idet Stofa i øvrigt ikke var kunde hos Nordea. Afslaget kom efter 

flere gange lovning på, at Stofa kunne overtage kontoen pr. 31. december 2016, hvor antennemasten endeligt over-

gik til Stofas ejerskab. Efter en omfattende dialog med Nordea blev resultatet, at Stofa måtte oprette ny depone-

ringskonto i egen bank, der er Sydbank. Kontoen i Nordea har siden 31. marts 2000 tjent som sikkerhed for, at for-

eningen havde penge til at fjerne mast og fundament fra Vandværkets grund, hvis brugen af masten ophørte. 

Tredje overraskelse blev, at der i 1971 var blevet tinglyst deklarationer om ret for Grundejerforeningen Det ny Jyl-

linge til at overføre kabler over grundene matr. Nr. 17 cd og 17 cø Jyllinge. Kablet er etableret i sin tid og har forbun-

det Skibsvej og Krydservej. Ejeren af den ene af grundene rettede henvendelse til grundejerforeningen i efteråret 

2016 for at få dispensation til at bygge en garage hen over kablet. Vi fik løst opgaven sammen med Stofa og grund-

ejerforeningen, herunder fik aflyst den ene af deklarationerne og påtegnet den anden deklaration med, at Stofa 

fremadrettet er påtaleberettiget vedr. deklarationen. Ved samme lejlighed fik vi i øvrigt også ændret deklaration 

vedr. masten, således at det fremadrettet er Stofa, der er påtaleberettiget vedr. denne. Deklarationen sikrer, at 

Stofa har ret til at have masten stående på Vandværkets grund, så længe masten benyttes.  

Foreningen har betalt leje til Stofa for leje af anlægget i 2014, 2015 og 2016 og som vi meldte ud ved e-mail af 20. 

april 2016 og på foreningens hjemmeside, er den sidste fakturering af leje til Stofa aftalt for 2 måneder i 2017. Dette 

er sket i april og med baggrund i aktuelt medlemstal og ud fra formueopgørelse i udkast til Årsrapport 2016 af 20. 

marts 2017 (Se Bilag 2). Den betalte leje er via Betalingsservice godskrevet medlemmer med abonnement hos Stofa i 

april/maj 2017 omfattende en Stofa Tv-pakke eller en bredbåndsaftale af typen BBO. Godskrivningen fremgår af Sto-

fas ”Mine sider” og opkrævning via Betalingsservice ultimo april 2017 og udgør for 2 måneder 458 kr./medlem. 

Formuens anvendelse jf. Vedtægternes § 27 stk. 2. 

Formuen er stort set brugt. Likvidator og Brugerråd foreslår generalforsamlingen, at den sidste sum penge udbetales 

som et ekstra honorar til Likvidator for de mange timer, der ekstraordinært er bugt af Eskild Kyhn og Carit Pedersen 

jf. indledningen til denne beretning. Beløbet udgør excl. moms 22.011 kroner. Beløbet skal reguleres for faktiske ud-

gifter til afholdelse af Afsluttende generalforsamling og øvrige skyldige udgifter jf. Likvidationsregnskabet. Således 

foreslås det, at saldoen går i 0 efter betalingerne og denne regulering og der derfor ikke vil ske skattepligtig udlod-

ning, ligeligt fordelt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. Se afsatte beløb i Likvidationsregnskabet 

(Bilag 3). 

http://www.jyllingekabeltv.dk/
http://www.jyllingekabeltv.dk/
http://www.jyllingekabeltv.dk/Downloads/Referat%20GF%202016.pdf
http://www.jyllingekabeltv.dk/Downloads/Proklama%20JKTVF.pdf
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Bilag 1 – Uddrag af Årsrapport 2016 for Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation 

Årsrapporten er udarbejdet af Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson den 20. marts 2017 

og signeret af Likvidator Eskild Kyhn samme dag. 
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Bilag 2 – Uddrag af Likvidationsregnskab for Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation                 

Likvidationsregnskabet er udarbejdet af Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson den 8. 

maj 2017 og signeret af Likvidator Eskild Kyhn samme dag.  
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Stofas Brugerråd for Jyllinge 

Som led i salget af Jyllinge Kabel-TV Forenings kabelanlæg til Stofa A/S med virkning fra 1. juli 2014 blev det aftalt, at 

der skulle etableres et Stofa Brugerråd for Jyllinge. Brugerrådets vigtigste opgave er og har været, at tilse, at aftalen 

mellem Stofa og foreningen blev overholdt. Brugerrådet har således i perioden frem til den sidste betaling af leje for 

april/maj 2017 tilset, at Stofa har overholdt sine forpligtelser vedr. servicering af anlægget og har anvist alle betalin-

ger vedrørende leje jf. Sale and Lease-Back-aftalen fra 2014. Brugerrådsaftalen er gældende frem til 1. juli 2019. 

Stofa afholder omkostninger ved de møder, der løbende afholdes mellem Brugerrådet og Stofas repræsentanter. 

Brugerrådet består af følgende medlemmer: 

Formand Carit Pedersen Krydservej 11  23 83 38 36 

Dan Borum Poulsen Gondolvej 27  46 73 23 93 

Ole Luthmann  Flådevej 17   46 78 92 95 

Suppleant: Kurt Schou  Korvetvej 19  46 78 84 64    

         

Netop i disse forårsmåneder forhandler Stofa med samtlige Brugerråd for Stofas egne anlæg på Sjælland og Lol-

land/Falster om at lave nye og ensartede rammer for de af Stofa nedsatte Brugerråd. Vi drøfter muligheden for at 

etablere egentlige Brugerforeninger med årlige møder i form af et Årsmøde/generalforsamling for Stofas kunder i de 

respektive byer – og med valgte Bestyrelser eller Brugerrådsrepræsentanter. Opgaverne for disse Bestyrelser/Bru-

gerråd tegner til at blive stort set, som vi hidtil har praktiseret det i Jyllinge. Vi har således drøftet følgende rammer: 

Brugerforeningens formål er:  
 

- At give medlemmer af Brugerforeningen mulighed for lokalt at mødes og have dialog med repræsentanter 
for Stofa i forbindelse med afholdelse af et årsmøde. 

- At Brugerforeningen udpeger medlemmer til et lokalt Stofa Brugerråd, hvilket sker på årsmødet. 
 
Brugerrådets formål er: 
 

- At varetage medlemmernes interesse i relation til Stofa.  
- At indgå i en mediator lignende rolle, når der kan være brug for samme.  
- At drøfte programudbud o.l. med Stofa – fx vedr. Tv-pakke 1’s indhold af lokale Tv-kanaler. 
- At understøtte Stofas virke i området gennem rådgivning omkring lokale forhold, der kan have indflydelse 

på Stofas salg, service og øvrige ageren inden for tv- og internetforsyning i lokalområdet.  
- At tilse, at Stofa overholder en indgået købsaftale vedr. antenneanlægget, hvis en sådan foreligger. 
- At assistere Stofa i forbindelse med information til ejendomsmæglere mv. om tilslutningsmuligheder. 

 
Brugerrådet vil blive forpligtet til at samarbejde med Stofa efter særskilt Brugerrådsaftale med Stofa. 
 
Stofa forventes at afholde alle udgifter ved de kommende Årsmøder og driften af Brugerrådene. Årskontingentet vil 
antagelig blive sat til 0 kr. og der vil således ikke skulle opkræves et kontingent hos brugerforeningens medlemmer.  
 
Det er Stofas og vores forventning, at der kan opnås enighed omkring rammerne inden for de nærmeste måneder. 

Og lykkes det – ja så vil vi tage skridt til, at vi på et tidspunkt indkalder til en stiftende generalforsamling. 

Men indtil videre er Stofas kunder i Jyllinge samt ejendomsmæglere, advokater m.fl. mere end velkomne til at be-

nytte sig af Brugerrådet, som I hidtil har gjort det – nemlig, når der kan være anledning til det. 

Brugerrådet for Jyllinge / Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation 

Carit Pedersen 


