Velkommen til ophørende generalforsamling
i
Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation
29. Maj 2017 kl. 19:00

Aftenens program
 Ophørende generalforsamling med henblik på at beslutte foreningens opløsning v/Eskild Kyhn
 Ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af foreningens opløsning

 Stofas Brugerråd for Jyllinge orienterer om sit arbejde indtil nu og fremadrettet v/Carit Pedersen
 Stofa orienterer om kundernes muligheder i Jyllinge v/Carsten Haun Larsen og Torben Wydojnik
- Prospekt med Stofas produktmuligheder i Jyllinge er omdelt som bilag til indkaldelsen

Konkurrence

Stofa afvikler i forlængelse af dette indlæg en konkurrence, hvor 3 tilstedeværende medlemmer af Jyllinge Kabel-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
konkurrencetidspunktet og er tilsluttet kabelanlægget med en funktionsdygtig stikledning, der kan anvendes i
gevinstperioden. Gevinsten kan ikke konverteres til andre produkter eller kontant udbetaling.

Et lille tilbageblik
 1971 – Grundejerforeningen Det ny Jyllinge etablerede antenneanlægget
 Som del af byggemodningen med veje, fortove, stier, belysning…

 1997 – Jyllinge Kabel-TV Forening blev etableret
 Bl.a. for at kunne udbygge, sammenlægge med andre, evt. sælge…

 2005 & 2008 – Opgradering – Internet og Digitalt TV
 2014 – Kabelanlægget blev solgt til Stofa, vores leverandør siden 2010
 Rettidig omhu – i en tid, der kræver kapital og spidskompetence

 Tid til at sige tak til
 Medlemmerne – for stor opbakning
 Bestyrelsesmedlemmer – for tusindvis af timers frivilligt arbejde
 og til deres ægtefæller – for at have taget telefonen og undvære

 Eskild Kyhn – for at have været med hele vejen

Dagsorden – Jf. indkaldelse dateret 9. maj 2017
1.

Valg af dirigent

2.

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

3.

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

Punkt 1 – Valg af dirigent
Brugerrådet foreslår foreningens mangeårige
rådgiver og administrator og senest også
foreningens likvidator
Eskild Kyhn

Dagsorden – Jf. indkaldelse dateret 9. maj 2017
Bekendtgjort på www.jyllingekabeltv.dk 10. maj 2017
Udsendt pr. mail 11. maj 2017 og omdelt 12. maj 2017

Punkt 2
Beretning om likvidationsforløbet og forslag til økonomisk afslutning
for foreningen jf. Bilag 1
 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 – forventet leasingperiode på ca. 2½ år.
 Ved generalforsamlingerne 13. april 2016 blev det besluttet at foreningen skulle
træde i frivillig solvent likvidation med Eskild Kyhn som likvidator – støttet af
foreningens ”formand/kasserer” og formand for Brugerrådet Carit Pedersen.
 Når formuen er brugt (det forventedes at ske omkring årsskiftet 2016/2017),
skulle indkaldes til ophørende generalforsamling med henblik på at opløse
forening.
 På den baggrund afholdes dagens generalforsamling (er)

Punkt 2
Beretning om likvidationsforløbet og forslag til økonomisk afslutning
for foreningen jf. Bilag 1
 I leasingperioden fra 1. juli 2014 har foreningen betalt en leasingafgift til Stofa
for leje af anlægget svarende til prisen på TV-pakke 1 – for de på ethvert
tidspunkt i leasingperioden værende medlemmer på de 472 aktive adresser,
som vi overdrog til Stofa. (pt. 412 aktive af 550 mulige tilslutningsadresser)
 Leasingafgiften er modregnet i Stofas opkrævning for TV-pakker hos det
enkelte medlem – dvs. fradraget i kvartalsopkrævningerne
 Lejebetalingen og dermed også fradraget udgjorde





i 2014 169 kr./mdr.
i 2015 189 kr./mdr.
i 2016 199 kr./mdr.
I 2017 229 kr./mdr. – for to måneder = april/maj

Punkt 2
Beretning om likvidationsforløbet og forslag til økonomisk afslutning
for foreningen jf. Bilag 1
 Betalingen til Stofa er gået helt som planlagt, men……
 23. september 2016 modtog vi et brev fra SKAT, der anfægtede foreningens
momsindbetretning for 2015 og 2016, men ikke 2014. Iflg. SKAT skulle vi betale
moms dobbelt – først til Stofa uden momsfradrag og dernæst til SKAT.
 Efter lange forhandlinger, hvor vi og Stofa blev bistået af Deloitte, fik vi aftalt en
model med SKAT, der betød, at vi kunne nøjes med én gang moms. Vi kunne
herefter afslutte nedlukning af foreningen, som oprindeligt planlagt.
 Med nævnte aftale i hus og en medlemsafgang hen over årene kunne vi efter at
have fået udarbejdet Årsrapport 2016 konstatere, at vi havde penge nok til at
betale Stofa leje i 2 måneder i 2017 – og vi betalte da for april og maj 2017.

Punkt 2
Beretning om likvidationsforløbet og forslag til økonomisk afslutning
for foreningen jf. Bilag 1
 Likvidationsperioden er så også blevet påvirket af et par andre overraskelser:
 Nordea ønskede ikke at Stofa overtog den deponeringskonto, vi har haft hos
dem til fordel for Jyllinge Vandværk siden marts 2000. Vi havde opsparet kr.
88.524, der skulle sikre, at masten kunne fjernes af Vandværket, hvis foreningen
ikke kunne løfte opgaven på et tidspunkt, hvor masten ikke blev anvendt.
Løsningen blev efter megen bøvl – Stofa oprettede ny konto i egen bank.
 Deklarationer fra 1971 om Grundejerforeningen Det ny Jyllinges ret til at føre
ledninger over 2 grunde dukkede pludselig op. Efter forhandlinger med
Grundejerforeningen, ejerne og Stofa fik vi klaret udfordringen.
 Deklaration om Grundejerforeningens ret til at have antennemasten placeret
hos vandværket fik vi samtidig ændret til at være til fordel for Stofa.

Punkt 2
Beretning om likvidationsforløbet og forslag til økonomisk afslutning
for foreningen jf. Bilag 1
 Foreningen har betalt leje til Stofa i 2014, 2015, 2016 + 2 mdr. i 2017
– og medlemmerne er tilsvarende godskrevet. Godskrivningen fremgår af
Stofas opkrævninger via Betalingsservice og Stofas ”Mine sider”.
 Da vi i marts 2017 havde fået opgjort formuen pr. 31.12.2016 og kendte
medlemstallet pr. ultimo marts 2017 aftalte vi med Stofa, at betale 229 kr./mdr. i
leje for april og maj 2017 for Tv-pakke 1 og tilsvarende for medlemmer, der i dag
alene har bredbånd-only BBO og evt. suppleret med MitTv.
 Modregningen er for medlemmer med en Tv-pakke sket ved opkrævningen for
2. kvartal 2017 – medens medlemmer med bredbånd BBO (4% af medlemmerne)
er sket pr. 31.3.2017 og derfor først får virkning ved opkrævningen for 3. kvartal
2017.

Punkt 2
Beretning om likvidationsforløbet og forslag til økonomisk afslutning
for foreningen jf. Bilag 1
 Formuens anvendelse jf. Vedtægternes § 27 stk. 2.
 Formuen er stort set brugt – som det fremgår af det afsluttende
Likvidationsregnskab.
 Hvis der blev lidt til overs, skulle dette af likvidator fordeles ligeligt mellem de
på ophørstidspunktet værende medlemmer – og efter fradrag af skat grundet
udlodning – og overførsel til den enkeltes bankkonto og indberetning til SKAT.
 Brugerråd og likvidator foreslår derfor jf. Likvidationsregnskabet,
 at likvidator modtager et ekstraordinært honorar på 22.011 kroner for
ekstraarbejdet vedr. SKAT, Nordea og deklarationer. Beløbet reguleres for
faktiske udgifter til generalforsamlingerne – se afsatte poster i regnskabet.

Punkt 2

Spørgsmål og kommentarer

Punkt 3 a. – Aflæggelse af regnskab for 2016 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.

Punkt 3 a. – Aflæggelse af regnskab for 2016 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.

Punkt 3 b. – Afsluttende likvidationsregnskab Bilag 2
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 8. maj 2017
og signeret af Likvidator Eskild Kyhn samme dag.

Punkt 3 b. – Afsluttende likvidationsregnskab Bilag 2
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 8. maj 2017
og signeret af Likvidator Eskild Kyhn samme dag.

Punkt 3 – Regnskab 2016 og 2017

Spørgsmål og kommentarer

Punkt 4 – Indsendte forslag

Punkt 4 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.

Punkt 5 - Eventuelt
 Orientering om Brugerrådet for Jyllinge
ved brugerrådsformand Carit Pedersen
 Ordet er herefter frit

Punkt 5 - Stofas Brugerråd for Jyllinge
 Som led i salgsaftalen med Stofa, blev der nedsat et Brugerråd,
der skulle varetage medlemmernes interesse over for Stofa i princippet
som foreningens bestyrelse hidtil havde gjort.
 Vigtigste del af aftalen er, at Brugerrådet skal tilse, at salgsaftalen
overholdes 100%. Dvs. serviceringen af anlægget, faktureringen i
leasingperioden o.l.
 Medlemmer af Brugerrådet fra 1.7.2014 – 30.6.2019 er den gamle
bestyrelse fra 2014, dvs. valgt af medlemmerne og godkendt af Stofa.

Punkt 5 - Brugerrådets fremtid
– der arbejdes på at skabe en ny brugerforening
 Stofa har taget initiativ til at Brugerrådet i Jyllinge sammen med tilsvarende
Brugerråd for Stofas øvrige egne anlæg – fx i Helsingør, Dragør, Sorø, Slagelse,
Skælskør og Næstved – får aftalt grundlaget for nye lokale brugerforeninger.
 Vi drøfter således arbejdsopgaver, arrangementer, hjemmesider m.v., et sæt
vedtægter og en samarbejdsaftale for Stofa og Brugerrådene.
 Tidsperspektiv - vi får sikkert noget op at stå i løbet af 2018.
 Indtil da – Brug jeres nuværende Brugerråd, når I får brug for det.
 I finder os på hjemmesiden www.jyllingekabeltv.dk

Punkt 5 - Stofas Brugerråd for Jyllinge
– der arbejdes på at skabe en ny brugerforening
 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.

Punkt 5 - Eventuelt
 Orientering om Brugerrådet for Jyllinge
ved brugerrådsformand Carit Pedersen
 Ordet er herefter frit

Ekstraordinær generalforsamling kl. 20.15

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling
i Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation den 29.
maj 2017 kl. 20.15
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.

SLUT
- tak for i aften og for 46 års
godt foreningsliv i Jyllinge

