
 
 
 

Referat af ordinær generalforsamling den 23. februar 2016 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 23. januar 2016.  

Leif konstaterede at der var 2853 stemmeberettigede medlemmer og at generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der var 66 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 

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: 

- YouSee ny leverandør pr. 1. april 
- Mange nye tiltag:  

Ny hjemmeside – ny infokanal 
Komplet dokumentation i AND 
Masterplan for anlægget 
Nyt medlemsblad  

- Udvidet grundpakke: Nu med TV3, Kanal 5 og DK4. 
- Bland Selv kanaler: Enkelt kanaler eller 10, 20 eller 36 kanaler. 
- Stort skred i pakkevalg: Grundpakke med Bland Selv 
- YouSee bredbånd: hastigheder op til 300 Mbit. 
- Masterplan: Fremtidig kabelføring og investeringsplan. 
- Opdeling i mindre øer – udskiftning af aktivt udstyr til Docsis 3.1 
- Forventede investeringer de næste par år: 3 – 4 mio. kr. 
- Dansk Kabel TV underleverandør til YouSee. 
- Kabelrenovering i Valmuehaven og Åkandehaven. 
- Kontrol af egen installation gratis. 
- Flytning af mail-servere. 

 
 
 
 



 
Dirigenten sendte hermed beretningen til debat: 
 

Et medlem spurgte til nedlæggelse af den lille bredbåndshastighed? 
Smørum Kabelnets formand forklarede at det var en del af aftalen med YouSee og det rammer 

forholdsvis få, ca. 150 medlemmer, og af disse var det kun ca. 20% der aktivt benyttede deres 
modem. 

 
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 revisor Mogens Palsbjørn uden bemærkninger. 
 
Dirigenten åbnede herefter for debat om regnskabet: 
 

Et medlem spurgte til omfanget af kabelskader. 
Driftmand Steen Eget forklarede at anlægget stadig har kabler som skal udskiftes løbende grundet 

sammenfald og vand i kabler. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 
 
Herefter var der pause. 
 
4. Indkomne forslag 

Ingen forslag var modtaget. 
 
5. Godkendelse af budget og kontingent 
Henrik Dagø bemærkede at driftsbudgettet var rundsendt, og han gennemgik herefter budgettet. 
 
Kontingent til Smørum Kabelnet fastholdes på 460 kr.  
 

Et medlem foreslog at man valgte 2 revisorer. 
Bestyrelsen havde ingen indvendinger imod dette. 
 
Driftsbudgettet blev godkendt med akklamation. 

 
 
 
 
 



 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
Dirigenten oplyste, at der var 4 personer på valg, Mikael Møhl Schrøder, Niels Engel, Henrik Dagø 

og Steen Eget. 
Alle 4 personer blev genvalgt. 
 
Som suppleanter blev Bo Nielsen, Åkandehaven148 og Terje Nagel, Astershaven 23 valgt. 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 
Revisor Mogens Palsbjørn, Lyngkær 32 blev genvalgt og ny revisor Knud Gravers blev valgt, som 

revisorsuppleant blev Inga Martinsen, Hindbærvangen 178 genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
 
Et medlem takkede bestyrelsen for deres store arbejde samt det nye medlemsblad. 
 
Et medlem foreslog at man brugte hjemmeside til rundsending af medlemsblade i stedet for et trykt 

eksemplar. Et andet medlem gjorde opmærksom på at der stadig er mange som ikke har hverken 
mail eller internet. 

Smørum Kabelnets formand opfordrede medlemmerne til at opdatere/registrere deres mail adresse. 
 
Et medlem spurgte til YouSee’s sammenlægning med TDC. 
YouSee’s repræsentant Karsten Dueholm forklarede i korte træk strategierne for sammenlægningen. 
 
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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