
 
 
 

Referat af ordinær generalforsamling den 21. februar 2017 afholdt i Kulturhuset på Flodvej. 
 
1. Valg af dirigent 
Formand Mikael Møhl Schrøder bød velkommen og bestyrelsen foreslog Leif Hansen som dirigent. 

Leif blev valgt og takkede for valget. Leif konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet med annonce i Ledøje-Smørum og Måløv avis den 21. januar 2017.  

Leif konstaterede at der var 2844 stemmeberettigede medlemmer og at generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der var 83 stemmeberettigede medlemmer tilstede, 
hvoraf 7 medlemmer havde fuldmagter med. Så i alt 90 stemmeberettigede. 

Leif gennemgik dagsordenen, konstaterede at denne fulgte vedtægterne, og at der under eventuelt 
kunne drøftes alle emner, men ikke tages beslutninger. Leif bad medlemmerne om at oplyse 
navn og adresse ved spørgsmål. Han gav herefter ordet til formanden. 

 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 
Formanden gennemgik beretningen overordnet, da denne var fremsendt sammen med indkaldelsen. 
 
Beretningens hovedpunkter var: 

- 2. år med YouSee som leverandør. 
- Nedbrud nytårsaften. 
- Ny tv-boks til 99 kr. og ikke som lovet 30 kr. pr. måned. 
- Betaling for de 3 betalingskanaler i grundpakke fra 2018. 
- Forhandling med YouSee om ny aftale. 
- Fordele: 

Ny tv-boks til 30 kr. pr. måned. 
Net opgraderes til Gigaspeed. 
Bredbånd uden tv-pakke. 
Gradvis prisstigning fordelt over 3 år. 

- 75 % af medlemmerne har bredbånd via Smørum Kabelnet. 
- God fremtidssikring at nettet ombygges til Gigaspeed. 
- Bedre stabilitet og nye overvågningsalarmer. 
- Bredbånd uden tv-pakke. 
- Ny tv-boks godt modtaget af medlemmerne, allerede 283 har valgt boksen. 
- Nye områder: 

Aftale om levering af signal til 86 nye boliger i Rådhuslunden. 
Lignende aftale med udstykning i Dyvelåsen 

- Problemer på YouSee’s hjemmeside. 
- Antallet af klager over kundeservice på vej ned. 



- Stadig serviceaftale med Dansk Kabel TV. 
- Kabelrenovering i Georginehaven og Åkandehaven. 
- Kontrol af egen installation gratis. 
- Smørum Kabelnet er kommet på Facebook. 

 
Dirigenten sendte hermed beretningen til debat: 
 
Et medlem takkede først bestyrelsen for det store stykke arbejde som der var lagt i forhandlinger 

med YouSee, men opfordrede samtidigt bestyrelsen til at ”kæmpe” for at undgå at vi skulle 
betale for betalingskanaler i grundpakken med tilhørende prisstigninger. 

Smørum Kabelnets formand forklarede at det ikke kun er vores forening som bliver ramt af 
prisstigninger, det var generelt prisstigninger hos programudbyderne.  

 
Flere medlemmer kritiserede at man slukkede for FM båndet i vores net. 
YouSee’s repræsentant Karsten Dueholm forklarede i korte træk årsag til FM-sluk. Gjorde 

opmærksom på at Norge allerede havde slukket, og der var planer for at slukke nationalt i 2019. 
 
Et medlem opfordrede til ikke at lukke for forum på hjemmeside i forbindelse med at foreningen er 

kommet på Facebook, da det langt fra er alle der er på Facebook. 
Smørum Kabelnets formand svarede at man ville bevare forum på hjemmeside. 
 
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Kasserer Henrik Dagø gennemgik i hovedtræk regnskabet, som var sendt til medlemmerne sammen 

med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 

Afvigelser fra budgettet i resultatopgørelsen blev uddybet.  
 

Balancen blev uddybet uden de store afvigelser. 
 
Regnskabet var gennemgået med revisorer Mogens Palsbjørn og Knud Gravers uden bemærkninger. 
 
Dirigenten åbnede herefter for debat om regnskabet: 
 
Et medlem spurgte til investerings portefølje, hvor risikofuldt investeres? 
Kasserer Henrik Dagø fortalte at man investering var lavrisiko og kunne opsiges med 3 dages 
varsel. 
 
Et medlem spurgte hvem der havde udarbejdet Masterplan? 
Kasserer Henrik Dagø fortalte at man havde brugt DKT til udarbejdelse af Masterplan da det er dem 
der har størst indsigt i anlægget. 
 
Et medlem spurgte om Masterplan kunne offentligøres? 
Næstformand Niels Engel fortalte at det krævede teknisk indsigt at læse Masterplan, men fandtes i 
PDF format, så medlemmet kunne godt få denne fremsendt. 
 



Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 
 
Herefter var der pause. 
 
4. Indkomne forslag 

Dirigenten oplyste at der var 1 forslag til behandling. 
 
Forslag 1:  

Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen om godkendelse af den af bestyrelsen indgåede 

5-årige aftale med YouSee om leverance af TV, Internet, on-demand ydelser og telefoni. 
Aftalen erstatter den nuværende 3-årige aftale med YouSee og løber til den 31. december 

2021. 
 
Begrundelse: 
Vi fik i den nuværende 3-årige aftale overført vilkår fra ComX aftalen, og det betød bl.a., at vi fik 

Grundpakken til samme pris som i ComX aftalen, selvom Grundpakken fik tilført de 3 
betalingskanaler TV3, Kanal 5 og DK4. 

Vi har således ikke betalt for de 3 ekstra kanaler, og har derfor i 2016 haft en meget billig 
Grundpakke til kun 50 kr./md. De antenneforeninger med de billigste priser vi sædvanligvis 
sammenligner os med, har betalt ca. 110 kr./md. for en Grundpakke med samme indhold. 

 
Bestyrelsen blev i 2016 bekendt med, at vi ikke kunne fortsætte uden betaling for de 3 kanaler efter 

udløb af den eksisterende 3-årige aftale med udløb den 31. marts 2018. Der var derfor god 
grund til, at bestyrelsen fik forhandlet en ny aftale på plads, hvor vi måske kunne opnå andre 
fordele. 

 
Vi får fordelene i den nye aftale med det samme, selv om der først indføres en ny gradvis stigende 

pris for Grundpakken fra 2018. Vilkår i den eksisterende aftale respekteres indtil 2018, og i 
hvert af årene 2018, 2019 og 2020 vil Grundpakkeprisen blive påført en ekstraordinær 
tillægspris på 20 kr./md. Med den nuværende pris på Grundpakken på 59 kr./md. vil det svare til 
at Grundpakken vil koste 119 kr./md., når prisstigningen er fuldt indfaset i 2020. Der kan ud 
over dette tilkomme de sædvanlige årlige prisstigninger. 

 
Hovedpunkter i den ny aftale: 

- Aftalen sikrer kontinuitet for medlemmerne de næste 5 år og sikrer samtidigt, at vores net 
bliver ombygget til fremtidens standard for coax-net: DOCSIS 3.1 (GigaSpeed). 
Ombygningen forventes udført i 3. kvartal, i takt med at YouSee opgraderer eget net i 
området. 

- YouSee betaler for hele ombygningen af nettet, værdi ca. 5.000.000 kr. Ombygningen 
indeholder udskiftning af alle forstærkere og nødvendige komponenter i det passive 
fordelingsnet. Forstærkere monteres med overvågningsudstyr, så de kan overvåges centralt. 
Udstyret bliver ved kontraktens udløb Smørum Kabelnets ejendom. 

- YouSee yder i kontraktens løbetid et tilskud på 800.000 kr. til anlægsudvidelse. 
- YouSee betaler for fuld serviceaftale med Dansk Kabel TV. 



- Øgede lejeindtægter i aftalen gør, at vi fra 2018 kan nedsætte det årlige kontingent til 
Smørum Kabelnet gradvist fra de nuværende 460 kr., så vi i 2020 forventer at lande på ca. 
300 kr. 

- YouSee’s nye TV-boks kan lejes til nedsat pris pt. 30 kr./md. (Normalpris 99 kr./md). 
- Man kan købe bredbånd alene uden samtidigt køb af TV-pakke. 
- Eksisterende bredbåndskunder som tidligere blev migreret over fra ComX, vil fortsætte på 

denne aftale med deres eksisterende priser og hastigheder, indtil andet ønskes. 
- Eksisterende IP-telefoni kunder som tidligere blev migreret over fra ComX, vil fortsætte på 

eksisterende vilkår og priser. Alle nye telefonikunder vil få tilbudt telefoni til YouSee 
standard priser og vilkår. 

 
Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med akklamation. 
 
  
 
5. Godkendelse af budget og kontingent 
Henrik Dagø bemærkede at driftsbudgettet var rundsendt, og han gennemgik herefter budgettet. 
 
Kontingent til Smørum Kabelnet nedsættes til 360 kr.  
 
Et medlem gjorde generalforsamlingen opmærksom på den store egenkapital der var oparbejdet, 

foreslog at man satte næste års kontingent til 0 kr. 
Bestyrelsen er opmærksom på dette, det er blandt andet derfor at man foreslår kontingent 

nedsættelse fra 40 kr. til 30 kr. pr. måned. Bestyrelsen mener stadig at der kan komme store 
forudsete regninger i forbindelse med kabeludskiftninger, så derfor vil det være bedst at have 
pengene stående fremfor at man lige pludseligt skulle hente pengene hos medlemmerne. 

 
 

Driftsbudgettet blev godkendt med akklamation. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
Dirigenten oplyste, at der var 3 personer på valg, Henrik Haas, Carsten Riis Fredriksen og Torben 

Trans Berg. 
Alle 3 personer blev genvalgt. 
 
Som suppleanter blev Mads Hjortkær, Astershaven 53 og Terje Nagel, Astershaven 23 valgt. 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 



Revisorer Mogens Palsbjørn, Lyngkær 32 og Knud Gravers, Åkandehaven 162 blev genvalgt, som 
revisorsuppleant blev Inga Martinsen, Hindbærvangen 178 genvalgt. 

 
8. Eventuelt 
 
Et medlem spurgte hvor man kan finde priser på bredbånd? 
Smørum Kabelnets formand forklarede at de kunne findes på hjemmesiden. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
Formanden takkede herefter dirigenten og medlemmerne for deres fremmøde. 

 
 
 
Referent: Torben Trans Berg Dirigent: Leif Hansen 
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