Jyllinge Kabel-TV Forening orienterer fra ordinær generalforsamling afholdt 10. april 2014

Resumé af den ordinære generalforsamling afholdt 10. april 2014 kl. 19.00 på Hotel Søfryd.
Bestyrelsen havde ved indkaldelse af 13. marts 2014 udsendt følgende dagsorden for foreningens ordinære
generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent v/Kurt Schou
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
- Skriftlig beretning er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen (Bilag 1)
2.1. Indledende mundtlig beretning v/Kurt Schou
2.2. Foreningens udfordringer, konkurrencesituationen og bestyrelsens bud på fremtiden v/Ole Luthmann
2.3. Præsentation af bestyrelsens forslag jf. punkt 5 om salg af foreningen til Stofa v/Ole Luthmann
og fremlæggelse af foreningens økonomi ved salg kontra fortsættelse som forening v/ Carit Pedersen
2.4. ”Rettidig omhu” – for en antenneforening v/Bent Vanggaard, Brix & Kamp, Aalborg
2.5. Stofa præsenterer det fremtidige programudbud i Jyllinge v/Alexander Nørgaard-Madsen og Kaj
Skov
2.6. Debat – hvor bestyrelsen og Stofa besvarer spørgsmål
3. Aflæggelse af regnskab for 2013 (Bilag 2) v/Carit Pedersen
4. Godkendelse af kontingent og budget for 2014 og 2015 (Bilag 3) v/Carit Pedersen
5. Indsendte forslag:
5.1. Bestyrelsen stiller forslag om afhændelse af foreningen til Stofa pr. 1.7.2014 og samtidig indgåelse
af lejeaftale med Stofa jf. vedtægternes § 28 (Bilag 4) v/Ole Luthmann
5.2. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af foreningens vedtægter af 27.5.2008 (Bilag 5) v/Dan Borum Poulsen
5.3. Alternativt forslag til forslaget stillet under dagsordens punkt 5.1:
Hvis bestyrelsens forslag om salg bliver nedstemt, stiller bestyrelsen alternativt forslag om, at den
nuværende samarbejdsaftale med Stofas forlænges med et år, dvs. til udløb pr. 31.12.2015. (Bilag
6) v/Carit Pedersen
Hvis bestyrelsens forslag om salg bliver nedstemt, stiller bestyrelsen samtidig forslag om, at der i
2014 opkræves et ekstraordinært kontingent på kr. 1.875 inkl. moms for at udbedre resterende
påviste svagheder i anlægget for et beløb af kr. 264.500 inkl. moms samt for at retablere en økonomisk buffer til imødegåelse af pludseligt opståede skader. (Bilag 7) v/Carit Pedersen
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
6.1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Carit Pedersen og Dan Borum Poulsen.
6.2. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Erik Rudbøl.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
7.1. På valg er Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson
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8. Eventuelt
Under behandling af punkt 2 vil der blive mulighed for at stille spørgsmål til en repræsentant fra Stofa.
0–0-0
Eskild Kyhn blev valgt til dirigent og under hans kyndige styring blev generalforsamlingen afviklet i henhold
til den udsendte dagsorden. Referat af generalforsamlingen er omdelt til alle medlemmer og kopi af referatet kan af et medlem eller dennes befuldmægtigede bestilles hos bestyrelsen fx til brug ved en ejendomshandel. Rekvirering kan ske ved fremsendelse af en e-mail til bestyrelsen@jyllingekabeltv.dk.
Resumé
I generalforsamlingen deltog ca. 120 personer heraf 90 stemmeberettigede medlemmer. Desuden havde
197 afgivet fuldmagt til at bestyrelsen, hvilket svarer til 287 eller 60 % af foreningens medlemmer har ønsket at afgive stemme ved foreningens vigtigste generalforsamling nogensinde. Det er utroligt flot og bestyrelsen vil gerne takke for den store interesse og ikke mindst for den store opbakning.
Forslagene skulle imidlertid vedtages med 2/3 af samtlige medlemmer for at blive godkendt på den ordinære generalforsamling. En repræsentation på 287 er mindre end 2/3 af foreningens medlemmer, så derfor
skal de fremsatte forslag vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling. Hvor forslagene kan
vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer inklusiv de afgivne fuldmagter.
Bestyrelsen har efterfølgende modtaget yderligere 32 fuldmagter, så vi er nået op på i alt 229 fuldmagter,
hvilket betyder, at 48 procent af foreningens medlemmer har givet bestyrelsen fuldmagt til at stemme for
forslagene ved den ekstraordinære generalforsamling, der var varslet til den 8. maj 2014.
På den ordinære generalforsamling blev budget for 2014 og 2015 (dagsordenens Punkt 4), bestyrelsens forslag om salg (dagsordenens Punkt 5.1) samt forslag til vedtægtsændringer (dagsordenens Punkt 5.2) gennemgået under behandlingen af Punt2, Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (dagsordenens Punkter 2.1. – 2.5.). Deltagerne fik således præsenteret et samlet grundlag for bestyrelsens fremlagte
forslag og kunne herefter stille spørgsmål til den samlede ”pakke”.
Resultatet blev, at beretningen blev godkendt og der blev sagt JA til bestyrelsens forslag om salg af foreningens anlæg, budget for 2014 og foreløbige budget for 2015 samt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Dagsordenens punkt 5.3. (bestyrelsens forslag til budget hvis salget ikke blev godkendt) bortfaldt derfor.
Herefter blev regnskabet for 2013 kort gennemgået og godkendt.
Carit Pedersen og Dan Borum Poulsen blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode og Erik Rudbøl blev
genvalgt som suppleant. Endvidere blev foreningens registrerede revisor, Greve Strands Revision, genvalgt.
Generalforsamlingen blev afsluttet med invitation til den ekstraordinære generalforsamling den 8. maj
2014 kl. 19.
Vedtages de nævnte forslag også ved den ekstraordinære generalforsamling, hvilket forventes, betyder det,
at foreningens kabel-tv anlæg bliver overdraget til Stofa pr. 1.7.2014. Fra denne dato skal Stofa foretage al
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service over for foreningens medlemmer og som ejer af kabelanlægget forestå al vedligeholdelse af dette
for egen regning under overvågning af bestyrelsen og et aftalt Brugerråd.
Foreningens formue fra salget, betalt kontingent m.v. – der svarer til ca. 6.000 kr. pr. medlem – skal bruges
til at betale Stofa leje for anlægget, indtil formuen er brugt. Lejen svarer til listeprisen for Stofas TV Pakke 1
i egne anlæg. For 2014 udgør listeprisen for grundpakken 169 kr. om måneden pr. medlem. Formuen forventes at kunne strække til at betale grundpakken i en periode på ca. 2½ - 3 år fra 1.7.2014. Vælger et medlem derfor alene Pakke 1, vil medlemmet ikke blive opkrævet for denne pakke i denne periode. Vælges
Pakke 2 eller 3 modregnes prisen for Pakke 1, og der vil i resten af 2014 derfor blive opkrævet 130 kr. pr.
måned for pakke 2 og 310 kr. pr. måned for pakke 3.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen og frem til den ekstraordinære generalforsamling
med Dan Borum Poulsen som formand, Ole Luthmann som næstformand og Carit Pedersen som kasserer.
Herefter ønsker bestyrelsen at slå formands- og kassereropgaven sammen til én og at Carit Pedersen varetager denne opgave. Kurt Schou og Bent Foss Pedersen ønsker endvidere at overgå fra bestyrelsesmedlem
til suppleant, når og hvis de foreslåede vedtægtsændringer bliver endeligt vedtaget d. 8. maj 2014. Samtidig
ønsker Erik Rudbøl at udtræde som suppleant. Bestyrelsens sammensætning og funktioner vil derefter være de samme som for det kommende Stofa Brugerråd.

Bestyrelsen
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