Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 13. april 2016 kl. 19:00.
Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 19.3.2016, som følger:
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det/de kommende år. (Bilag 1)
Aflæggelse af regnskab for 2015 (Bilag 2)
Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2016 og 2017. (Bilag 3)
Indsendte forslag
a. Bestyrelsen stiller forslag om, at foreningen træder i likvidation pr. 13. april 2016 samt valg af likvidator
og revisor. (Bilag 4)
b. (Ingen forslag modtaget fra medlemmerne. Frist jf. Vedtægternes § 9 er ved udgangen af februar måned).
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. (Punktet udgår, hvis generalforsamlingen forinden har godkendt
bestyrelsens beretning jf. Punkt 2 samt fremlagte budget jf. Punkt 4. og forslag jf. Punkt 5a)
a. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to årig periode:
På valg er Carit Pedersen og Dan Borum Poulsen.
b. Valg af suppleanter for en et årig periode:
På valg er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
a. På valg er Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson
8. Eventuelt

Referat
Carit Pedersen bød som formand velkommen til de 20 fremmødte medlemmer samt pårørende og foreningens administrator og juridiske rådgiver Eskild Kyhn.
Carit Pedersen bød endvidere velkommen til Stofas repræsentanter, regionschef Alexander Nørgaard-Madsen og
teknisk teamleder Torben Wydojnik, der har lovet at give en orientering om seneste Stofa nyt i forlængelse af denne
ordinære generalforsamling samt efterfølgende være til rådighed for besvarelse af mere individuelle spørgsmål.
Ad 1.
Eskild Kyhn valgtes til dirigent, og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var
lovlig og beslutningsdygtig, idet han henviste til indkaldelsesskrivelsen af 19. marts 2016, der var omdelt den 20.
marts 2016 og bekendtgjort på foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk den 22. marts 2016, dvs. mere end
14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen var dermed jf. vedtægternes § 9 varslet og afholdt rettidigt
og dermed beslutningsdygtig i relation til samtlige punkter på dagsordenen, idet dog dagsordenens punkt 5a kræver
2/3 af samtlige 449 medlemmers godkendelse, for at kunne blive endeligt vedtaget på den ordinære generalforsamling. Vedtages forslaget, men med mindre end 300 medlemmers godkendelse, vil forslaget blive fremlagt til endelig
godkendelse ved den varslede ekstraordinære generalforsamling på Hotel Søfryd kl. 21.00.
Eskild Kyhn konstaterede derefter, at der var 20 stemmeberettigede medlemmer tilstede inkl. bestyrelsens 4 medlemmer og at bestyrelsen havde modtaget 108 fuldmagter til at stemme for vedtagelse af dagsordenens punkt 5a.
Endelig vedtagelse af forslag 5a vil derfor være henvist til forlæggelse på en ekstraordinær generalforsamling, konkluderede Eskild Kyhn.
Ad 2.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.
Bestyrelsens beretning består af den udsendte skriftlige beretning (Bilag 1), der indsættes nedenfor som punkt 2.1.
og af en mundtlig beretning jf. punkt 2.2. nedenfor.
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Ad 2.1. – Den skriftlige del (tillige udsendt sammen med indkaldelsen), er gengivet nedenfor:
Som alle medlemmer ved, blev 2014 et skelsættende år for foreningen. Vi overdrog foreningens fysiske antenneanlæg til Stofa pr. 1. juli 2014 på baggrund af generalforsamlingsbeslutninger af 10. april 2014 og 8. maj 2014. Referater af de to generalforsamlinger er omdelt til foreningens medlemmer i forlængelse af generalforsamlingerne samt
orientering lagt på vores hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk.
Overdragelsen af anlægget skete 1. juli 2014 med udgangspunkt i en indgået sale and lease back aftale. Foreningen
trådte herefter ind i en afviklingsfase, der vil forløbe frem til det tidspunkt, hvor foreningens formue er anvendt i sin
helhed til betaling af lejeafgift til Stofa samt foreningens drift i afviklingsperioden.
Stofa har fra overdragelsesdagen kørt al drift, service og administration af kabelanlægget for egen regning og foreningen har betalt leje for benyttelse af det fysiske anlæg. Lejen svarer til prisen for Stofas TV-pakke 1 (grundpakken)
og udgjorde 169 kr. pr. mdr. pr. medlem i 2014, 189 kr. pr. mdr. pr. medlem i 2015 og 199 kr. pr. mdr. pr. medlem i
2016. Betalingen kan maksimalt omfatte de 472 aktive tilslutningsadresser, som foreningen havde ved overdragelsen
den 1. juli 2014 og ved evt. nye tilslutninger sker dette efter Stofas ordinære listepriser.
Stofa og bestyrelsen udsendte i november 2015 prisvarsling vedrørende Stofas Tv-pakker i 2016 og oplyste i den anledning, at Stofa ikke opkræver abonnement for Tv-pakke 1 (grundpakken) for de nævnte adresser og at Tv-pakke 2
herefter koster 136 kr./mdr. og Tv-pakke 3 koster 330 kr./mdr. i 2016 for nævnte ”gamle” medlemmer.
På sidste års generalforsamling oplyste bestyrelsen, at formuen forventes at kunne strække til omkring årsskiftet
2016/2017. Idet 2015 er gået helt som planlagt – jf. også det fremlagte regnskab og at også 2016 forventes at forløbe helt som planlagt, er tiden nu er inde til at bestyrelsen stiller forslag om, at foreningen træder i frivillig likvidation med henblik på nedlæggelse i 2017.
Bestyrelsen stiller jf. dagsordenens Punkt 5a forslag om, at foreningen træder i frivillig solvent likvidation pr. 13.
april 2016.
Vedtages dette forslag, bortfalder dagsordenens Punkter 6a og 6b, dvs. valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter, idet der jf. forslaget under behandling af Punkt 5a vælges en likvidator til at afvikle foreningen, samt jf. dagsordenens Punkt 7 en revisor, der får til opgave at udarbejde det afsluttende likvidationsregnskab. Når afviklingen er
gennemført i sin helhed indkaldes jf. Vedtægternes § 27 til en afsluttende generalforsamling.
Stofa vil ved vedtagelse af forslaget fra 1. januar 2017 fakturere alle kunder i Jyllingesyd for Tv-pakker ud fra gældende listepriser, idet den enkelte kundes opkrævning dog i 1. kvartal 2017 (eller evt. et senere kvartal i 2017, hvis
myndighedsbehandlingen trækker ud) vil blive reduceret af Stofa med foreningens lejebetaling i 2017 svarende til
kundens andel af restformuen i Jyllinge Kabel-TV Forening pr. 31.12.2016.
Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen, til at give bestyrelsen fuldmagt til
at stemme for forslaget. Som Bilag 5 vedlægges fuldmagt til brug for samme. OBS! Kan fremsendes pr. mail.
Stofa Brugerråd Jyllinge
Som en del af den aftale foreningen indgik med Stofa i 2014, oprettede Stofa et Brugerråd for foreløbig en 5 årig periode fra 1.7.2014. Brugerrådet agerer som et rådgivende led indskudt mellem Stofa og kunderne. Her kan kunderne
i Jyllingesyd søge råd og støtte, fx hvis der opstår særlige problemer mellem Stofa og den enkelte kunde. Stofa har
indledningsvis udpeget følgende personer til Brugerrådet: Carit Pedersen (formand), Ole Luthmann og Dan Borum
Poulsen. Indtil videre er dette de samme personer, som er valgt til bestyrelsen ved generalforsamlingerne i 2014 og
2015. Brugerrådsrepræsentanter deltager løbende i diverse informationsmøder, som Stofa arrangerer. Stofa afholder endvidere ca. 3 Brugerrådsmøder pr. år lokalt, hvor anlægget, priser og øvrige vilkår samt kundernes oplevelser
drøftes.
Ad 2.2. – Den mundtlige beretning ved formand Carit Pedersen.
Carit Pedersen nævnte indledningsvis, at dette er den anden generalforsamling efter at foreningen har afhændet
det fysiske kabelanlæg til Stofa pr. 1. juli 2014 i forlængelse af generalforsamlingsbeslutningerne i april og maj 2014.
Og nævnte videre, at vi dermed lige som i 2015 står i en helt anden situation end ved foreningens tidligere ordinære
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generalforsamlinger. Bestyrelsens rolle er også en helt anden end tidligere og det vil dagens beretning, gennemgang
af regnskab for 2015 og budget for 2016 og 2017 afspejle.
Bestyrelsens rolle er i dag primært at betale leje til Stofa
og at tilse, at Stofa overholder den sale og lease-back aftale, som vi indgik i 2014 samt gribe ind, hvis forholdene
giver anledning til det.
Månedslejen er aftalt til at udgøre Stofas officielle listepris for Tv-pakke 1, dvs. samme pris som er gældende i
Stofas øvrige egne anlæg – på Sjælland fx i Helsingør, Slagelse, Sorø og Næstved. Prisen udgør i 2016 199
kr./mdr./medlem – inkl. Copydan og moms.
Carit Pedersen nævnte videre, at bestyrelsen forventer, at foreningens formue samt indtægter fra udlejning af masten vil kunne strække frem til omkring årsskiftet 2016/2017 og lidt ind i 2017. Foreningen vil således i hele 2016 lige
som i 2. halvår 2014 og hele 2015 betale leje for anlægget for de maksimalt 472 tilslutningsadresser, som Stofa har
betalt for og overtog pr. 1. juli 2014.
Fra 1. januar 2017 skal alle Stofas kunder i Jyllinge til at betale ordinære listepriser for valgt Tv-pakke, dvs. foreningen går ikke længere ind og dækker prisen for Tv-pakke 1, der i 2016 udgør 199 kr./mdr. Når kassen er gjort op ved
årsskiftet forventer bestyrelsen og administrator, at vi har en restformue, der kan dække, hvad der svarer til ca. 1½
måneds betaling for Stofas standard Tv-pakke 1 i 2017. Beløbet indbetales som leje til Stofa og modregnes hurtigst
muligt de enkelte medlemmer, ved Stofas opkrævning for en standard Tv-pakke. Det er på denne baggrund, at bestyrelsen under dagsordenens punkt 5a stiller forslag om, at foreningen på dagens generalforsamling(er) beslutter, at
foreningen træder i frivillig likvidation. Endvidere at generalforsamlingen vælger vores mangeårige administrator E.
K. Administration A/S, personificeret ved Eskild Kyhn, til at forestå likvidationen med Carit Pedersen antaget som
hjælpelikvidator.
Yderligere orientering om økonomien vil blive givet under punkt 4 og om likvidationsforslaget under punkt 5a.
Carit Pedersen nævnte herefter bl.a., at overdragelsen i
2014 er sket helt efter bogen og at Stofa har levet op til
sine forpligtelser til at vedligeholde samt foretage investeringer i anlægget, som dette var aftalt i sale og leaseback aftalen. Endvidere har vi kunnet konstatere, at anlægget i dag kører helt som det skal. Anlægget er konstant overvåget af Stofa i Ringsted og man griber ind, hvis
de røde lamper lyser. Stofa kontrollerer således dagligt
på sin kontroltavle i Ringsted, om alle medlemmernes internetmodems lyser grønt – og er et eller flere gået i
rødt, undersøges hvorfor og tyder undersøgelsen på en
fejl i nettet, sendes en tekniker ud for at tjekke, rette, justere eller evt. udskifte en kabelstrækning.
Stofa nedsatte pr. 1.7.2014 et Brugerråd for Jyllinge for
indtil videre en 5 årig periode. Brugerrådet er sammensat
af de samme tre bestyrelsesmedlemmer, som i 2014 forhandlede sale og lease-back aftalen på plads, dvs. Dan Borum-Poulsen, Ole Luthmann og Carit Pedersen. Brugerrådet har p.t. én suppleant, Kurt Schou, ligeledes fra den daværende bestyrelse. Der er således i dag fortsat sammenfald mellem foreningens bestyrelse og det nedsatte Brugerråd.
Det er Brugerrådets opgave at tilse, at Stofa overholder
de indgåede aftaler, hvilket sædvanligvis gøres via 3 – 4 årlige Brugerrådsmøder/samarbejdsmøder, dvs. i princippet
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på samme måde som vi altid har gjort det. Den største forskel er vist, at nu er det ikke foreningen, der skal betale,
når der sker skader på anlægget, det er Stofa.
Brugerrådets medlemmer er endvidere til rådighed for medlemmer og kunder i Jyllingesyd, der måtte have behov
for støtte. Dvs. vi kan gå ind og hjælpe stort set på samme måde som den gamle bestyrelse gjorde det.
Brugerrådets repræsentanter deltager også på samme måde som tidligere i Stofas typisk halvårlige programdage
m.v., hvor Stofa inviterer repræsentanter fra alle deres Brugerråd samt repræsentanter for de mange foreninger,
som stadig har en samarbejdsaftale med Stofa. Der deltager ca. 300 ”tillidsrepræsentanter” ved sådanne møder og
man får her lejlighed til at drøfte programpolitik, priser og andre emner, der har interesse for de mange hundrede
tusinde kunder, som Stofa har ud over landet.
Det var beretningen. Jeg vender tilbage til økonomien og dagens forslag lidt senere, så jeg foreslår, at detaljerede
spørgsmål gemmes til de respektive punkter. Alle spørgsmål vedr. teknik, Stofas produkter m.v. bedes gemt til efter
den ordinære generalforsamling.
Dirigenten gav herefter forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål til beretningen.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens skriftlige og mundtlige beretning.
Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt beretningen.

Ad 3.
Aflæggelse af regnskab for 2015
Årsrapporten for 2015 blev gennemgået af foreningens kasserer Carit Pedersen.
Følgende punkter blev fremhævet under gennemgangen:
 Indtægterne har fulgt budgettet næsten 100% og omfatter i øvrigt primært leje vedr. masten.
 Udgifterne har ligeledes fulgt budgettet tæt, idet vi dog er kommet ud med et resultat på godt 35.000 kr. bedre
end forudsat. Dette skyldes primært, at leje og Copydan er blevet lidt mindre end forudsat grundet en mindre
medlemsafgang og at selskabsskatten er væsentligt reduceret.
 Det samlede resultat blev samlet godt 35.000 kr. bedre end forudsat.
 Som det fremgår af balancen pr. 31. december 2015 er foreningens tilgodehavende hos Stofa reduceret fra kr.
1.504.738 til kr. 653.206. Nettolejeudgiften og Copydan afholdt i 2015 er således nedskrevet direkte på det lån,
som foreningen ydede til Stofa i forbindelse med handlen. Moms vedr. nettolejen er afholdt kontant og godskrives efterfølgende af SKAT.
 Vi havde ved årsafslutningen aktiver for i alt kr. 1.233.451, dvs. nævnte tilgodehavende hos Stofa, et moms- og
et selskabsskattilgodehavende, medens restbeløbet udgøres af indestående i Arbejdernes Landsbank og Nordea.
 Vi skyldte kr. 11.000 til revisor, havde et deposita vedr. masten stående på kr. 25.097 og en hensættelse til fjernelse af fundament på kr. 116.501. Af sidstnævnte er kr. 88.524 sikret ved deponeringskonto i Nordea. Deposita
og deponeringskonto skal i øvrigt overføres til Stofa ved mastens overdragelse, dvs. pr. 31.12.2016 jf. likvidationsforslaget.
Eskild Kyhn konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte årsrapporten for 2015 og at
årets resultat overførtes til næste år.
Ad 4.
Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2016 samt foreløbigt budget for 2017
Budgetterne blev gennemgået af foreningens kasserer Carit Pedersen, der bl.a. fremhævede følgende punkter:
 Der opkræves ikke kontingent i 2016 og 2017. Sidste opkrævede kontingent var pr. 1.2.2014.
 Ved fastlæggelse af foreløbigt budget for 2016, havde vi fastsat en lejepris til Stofa på 199 kr./mdr./medlem inkl.
Copydan og et medlemstal på 462, hvor foreningen skulle betale leje. De 199 kr./mdr. ligger fast for 2016, men vi
har samtidig reduceret det forventede antal medlemmer, som vi påregner at skulle betale for til 452 medlemmer, dvs. 22 mindre end antal medlemmer pr. 1.7.2014. Baggrunden er, at flere har meldt sig ud, ejendomme er
under fraflytning m.v. og antallet vil variere lidt fra kvartal til kvartal, kan vi konstatere.
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Ved fastlæggelse af foreløbigt budget for 2017 har vi hævet lejen med yderligere 20 kr./mdr. til nu anslået 219
kr./mdr. Vi har her beregnet omkostningerne til leje ud fra 452 aktive medlemmer.

Som det fremgår, er der lavet
2 foreløbige budgetter for 2017.
Kolonnen yderst th. forudsætter,
at dagsordenens punkt 5a bliver
vedtaget, dvs. foreningen træder i
likvidation i dag og skal dermed
ikke fortsætte med at betale leje
månedligt efter 31.12.2016. Kolonne 2 fra højre viser, hvad der
modsat må forventes at skulle betales pr. måned, hvis vi ikke træder
i likvidation, altså hvis forslag 5 a
skulle blive nedstemt. Resultat vil
næsten blive det samme, lige bortset fra, at vi bringes ud i en ikke
særlig kontrolleret proces. Derfor
bør forslag 5a godkendes.

Holder forudsætningerne for
2016 og 2017, forventer vi at foreningens kapital slipper op lige efter årsskiftet 2016/2017 – antagelig 1½ måned ind i 2017. Formuen
skal så i hus, dvs. ind på vores
bankkonto, før den kan betales videre til Stofa som leje. Det drejer
sig primært om moms- og skattetilgodehavende, vi skal have retur fra
SKAT. Om vi kan nå dette inden
Stofas prisvarsling og opkrævning
for Tv-pakker for 1. kvartal 2017,
det kan vi først orientere om i efteråret 2016. Vi håber at kunne
melde dette mere præcist ud sammen med Stofas prisvarsling for
2017 – antagelig i november 2016.
Det endelige budget for 2016 følger i øvrigt det foreløbige budget ret tæt, idet bestyrelsen dog har aftalt med E.
K. Administration A/S, forudsat selskabet bliver valgt som likvidator, at de kr. 30.000, der var afsat til honorering
til bestyrelsen for arbejdet med likvidationen overføres til E. K. Administration, der da antager Carit Pedersen
som hjælpelikvidator og tilsvarende honorerer ham med nævnte beløb. Der er således i alt afsat kr. 60.000 over
2016 og 2017 til honorarer i forbindelse med likvidationen.
Vedtages dagsordens punkt 5a, vil der blive indkaldt til afsluttende generalforsamling i 2017, når formuen er
gået i ”0” og revisor har udarbejdet det afsluttende likvidationsregnskab.

Der var ingen kommentarer til gennemgangen af budgetterne. Endeligt budget for 2016 med samlede nettoudgifter
på kr. -892.559 og budgetudkast for 2017 jf. kolonnen yderst til højre med nettoudgifter på kr. -79.000 blev enstemmigt vedtaget som værende det samlede endelige budgetgrundlag for likvidationen.
Ad 5.
Indsendte forslag:
a. Bestyrelsen stiller forslag om, at foreningen træder i likvidation pr. 13. april 2016 samt valg af likvidator
og revisor. (Bilag 4)
b. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
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Eskild Kyhn nævnte indledningsvis, at Carit Pedersen allerede under de foregående punkter havde orienteret grundigt om indholdet af forslag 5a – både indholdsmæssigt og vedrørende de økonomiske konsekvenser. Eskild Kyhn
nævnte videre i samspil med Carit Pedersen:


At bestyrelsen på sidste års generalforsamling havde oplyst, at formuen forventedes at strække til at betale leje
frem til og med årsskiftet 2016/2017 – og måske en smule længere og at økonomien er gået helt som planlagt i
2015 og det samme forventes i 2016. På den baggrund skønnes det, at foreningsformuen vil kunne dække hele
2016 og hvad der svarer til ca. 1½ måneds leje i 2017. Derfor er tiden moden til at fastlægge, hvordan foreningen
kan likvideres mest hensigtsmæssigt.



At Bestyrelsen anbefaler jf. det fremsendte forslag 5a en frivillig solvent likvidation. Denne vil betyde, at afviklingen kan ske styret og i et tæt samspil med Stofa. Bestyresen har allerede haft det første koordinationsmøde
med Stofa, hvor processen er aftalt. Næste møde er aftalt til primo november, hvor vi dels kender prisen på Tvpakker for 2017 og med stor sikkerhed ved, hvor mange medlemmer, vi skal betale leje for ved årsskiftet og vi
skulle have et overblik over, hvornår moms og skat kan være endeligt opgjort og på hvilke vilkår. Vi håber derfor
i november sammen med Stofa at kunne udsende prisvarsling vedrørende Tv-pakker for 2017 og ved den lejlighed meddele størrelsen på den forventede modregning ved Stofas opkrævninger i 2017. Vi håber på, at modregningen allerede kan ske i 1. kvartal 2017, men hvis myndighedsbehandlingen trækker ud, så lidt senere.



At Bestyrelsen forslår, at E. K. Administration A/S i dag vælges som likvidator og Eskild Kyhn således kan afslutte mere end 50 års samarbejde med foreningen på bedst mulige måde og så vi er i velkendte trygge rammer
hele vejen. Som allerede nævnt, har vi aftalt, at Carit Pedersen vil tiltræde som hjælpelikvidator og dermed
kunne sikre kontinuiteten i relation til Stofa.



At Bestyrelsen foreslår, at Greve Strand Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson genvælges som
revisor og dermed kan følge foreningen til vejs ende.



At Bestyrelsen fratræder ved vedtagelse af forslag om likvidation, men Brugerrådet består minimum frem til juli
2019 og da personkredsen er den samme som bestyrelsen, er vi også den vej rundt bundet godt af.

På denne baggrund indstiller bestyrelsen, at dagsordenens punkt 5a vedtages.
Eskild Kyhn konkluderede, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte bestyrelsens forslag om likvidation af
foreningen pr. 13.4.2016 jf. punkt 5a – idet ingen stemte imod forslaget og ingen ønskede at stemte hverken for
eller imod forslaget, men også at beslutningen ikke blev vedtaget med 2/3 flertal af alle de stemmeberettigede medlemmer. Forslaget skal derfor forlægges til endelig vedtagelse på en allerede varslet ekstraordinær generalforsamling
i aften kl. 21.00.
Eskild Kyhn nævnte videre, at han ville stræbe efter at gennemfører likvidationen så hurtigt, det ville være muligt –
og dette ikke mindst i relation til SKAT, der måske ville kunne forsinke en hurtig nedlukning. Han ville endvidere
sørge for at alle juridiske formalia blev overholdt. Generalforsamlingens beslutning om likvidation skal således offentliggøres via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor kreditorerne samtidig opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. For foreningen er det primært relevant i relation til Stofa og måske Vandværket.
Ad 6.
Eskild Kyhn konkluderede, at punkt 6, Valg til bestyrelse samt suppleanter, udgår, idet bestyrelsen træder tilbage i
konsekvens af vedtagelse af dagsordenens punkt 5a.
Ad 7.
Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson blev enstemmigt genvalgt som foreningens revisor.
Ad 8.
Ingen særlige bemærkninger til eventuelt.
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Carit Pedersen takkede de fremmødte medlemmer for deres engagement og deltagelse, sagde tak for de mange
fuldmagter, der har bakket op om bestyrelsens forslag 5a samt takkede dirigenten for god mødeledelse.
Stofas regionschef Alexander Nørgaard-Madsen vil i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen orientere om
seneste nyt fra Stofa, herunder om MitTv, der er rent fritvalg-tv, der bliver tilgængeligt i Jyllinge fra primo maj. Efter
dette indlæg er alle velkomne til at få en snak med Stofas medarbejdere om egne ønsker og udfordringer.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 19:45.

Jyllinge, den 13. april 2016

Som afgående formand for bestyrelsen

____________________________________
Carit Petersen (sign.)
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Som dirigent

Eskild Kyhn

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ekstraordinære generalforsamling afholdt den 13. april 2016 kl. 21:00.

Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd d. 13.4.2016 kl. 21:00 i henhold til den udsendte dagsorden af 19.3.2016, som følger:
1. Valg af dirigent
2. Endelig vedtagelse af bestyrelsesforslag til likvidation af foreningen pr. 13. april 2016 jf. punkt 5a ved foreningens ordinære generalforsamling, afholdt samme dag kl. 19:00.
Referat:
Ad 1:
Valg af dirigent: Eskild Kyhn valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig jf.
indkaldelsesskrivelsen af 19. marts 2016, der var omdelt den 20. marts 2016 og bekendtgjort på foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk den 22. marts 2016, dvs. mere end 14 dage før generalforsamlingen.
Der deltog 4 stemmeberettigede i generalforsamlingen og der forelå 124 fuldmagter.
Ad 2:
Forslaget om likvidation af foreningen, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling samme dag kl. 19
under dagsordenens punkt 5a, blev enstemmigt vedtaget, efter at Eskild Kyhn havde konstateret, at ingen ønskede
at stemme imod forslaget og ingen stemme hverken for eller imod forslaget.
Generalforsamling blev ophævet kl. 21:05.

Jyllinge, den 13. april 2016

Som afgående formand for foreningen

________________________________________
Carit Petersen (sign.)
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Som dirigent

Eskild Kyhn

