
 
 
 

Referat af ordinær generalforsamling den 21. februar 2019 afholdt i Kulturhuset på Flodvej. 
 
1. Valg af dirigent 
Formand Niels Engel bød velkommen og bestyrelsen foreslog Henrik Nielsen som dirigent. Henrik 

blev valgt og takkede for valget. Henrik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet med annonce i Ledøje-Smørum og Måløv avis den 26. januar 2019.  

Henrik konstaterede at der var 2921 stemmeberettigede medlemmer og at generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der var 35 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 

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

 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 
Formanden startede med at takke tidligere formand Mikael Møhl Schrøder for hans store arbejde i 

foreningen samt fortsatte deltagelse i bestyrelsen. 
Formanden præsenterede herefter bestyrelsen og gennemgik beretningen overordnet, da denne var 

fremsendt sammen med indkaldelsen. 
 
Beretningens hovedpunkter var: 
Medlemmer: Hvad siger og hvad gør medlemmerne. 

Medlemmerne er glade for bland selv produkterne, YouSee boxen og internettet. 
Medlemmerne er kede af prisstigninger, kommunikationen med YouSee og udfordringerne med 

mail server. 
Godt 2300 medlemmerne har valgt grundpakken og ca. 1200 af dem har suppleret med et bland selv 

produkt. 
Husk at ComX internet ikke kan stige frem til 2021. 
Knap 800 har valgt boxen fra YouSee. 

De mest populære internet forbindelser hos medlemmerne er 20Mbit og 120Mbit. 
Mail server bliver flyttet i løbet af foråret. 

YouSee: 
Kontrakt udløber ved udgangen af 2021. 
Netflix kan nu vælges i bland selv. 
Ny streamingskanal Xee 
Paramount+ 
Tv & Film app nu til flere tv og tv-bokse 
Bedre overholdelse af aftale på nogle punkter, dog er der stadig plads til forbedringer. 

 



 
DKTV: 
Nedtaget gammelt udstyr solgt til firma som kunne bruge det i Afrika, indtægt ca. 20.000 kr. 

Diverse kabelskift, test og dokumentation af nyt udstyr. 
Giga-speed projekt afsluttet og godkendt. 
Stiklednings projekt startet op, i stedet for årlig gennemgang. Er næsten fuldført. 
Tilslutning af Kongeskrænten, Dyvelåsen og Toftekærgård. 

 
Bestyrelsen: 

11 Kom-og.snak i forbindelse med bestyrelsesmøder. 
4 møder med YouSee. 
3 møder med DKTV. 
FDA konference/udstilling. 
FDA møde. 
Besvaret medlemmernes spørgsmål og mails. 
Lavet ny hjemmeside. 
Opdatering og vedligeholdelse af Facebook. 

 
Dirigenten sendte hermed beretningen til debat: 
 
Et medlem hvad FDA var: 
Formanden forklarede at FDA stod for Forenede Danske Antenneanlæg, som er en 
interesseorganisation for brugerejede danske antenneanlæg i hele Danmark. 
 
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 udgift til køleanlæg? 
Kassereren fortalte at udgift dækkede et lovpligtigt serviceeftersyn. 
 
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 forlængelse af kontrakten med 

YouSee. 
 
Begrundelse: 
Bestyrelsen ønsker at forlænge den nuværende kontrakt med YouSee med 2 år, så den løber til og 

med 2023. Der pågår i øjeblikket forhandling omkring forlængelsen, og bestyrelsen indgår kun 
en forlængelse, hvis den er gunstig for Smørum Kabelnet, og vi får tilført et beløb der dækker 
udvidelse af vores anlæg med det nye område Smørum Vest, samtidigt med at vi bibeholder det 
allerede aftalte prisniveau for Tv-grundpakken. 

Det vil sikre medlemmerne i de næste 5 år har en konsistent forsyning af markedets mest fleksible 
Tv-pakker med frit valg ovenpå Grundpakken og med mulighed for tilvalg af streaming 
tjenester i deres tv-pakke. 

Det vil også sikre en sikker forsyning af bredbåndstjenester, samt at det udstyr som medlemmerne 
benytter til både Tv-pakker og bredbånd ikke skal skiftes i tide og utide.  

 
 
Smørum Kabelnets formand promoverede kort forslaget. 
 
Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med 35 stemmer for. 
 
 
5. Godkendelse af budget og kontingent 
Kassereren bemærkede at driftsbudgettet var rundsendt, og han gennemgik herefter budgettet. 
 

Kontingent til Smørum Kabelnet fastholdes på 360 kr.  
 

Dirigenten åbnede herefter for debat om budget og kontingent: 
 
Et medlem spurgte om man i bestyrelsen overvejede at mindske formuen med 

kontingentnedsættelse til gavn for medlemmerne? 
Formanden fortalte at man med de udbygningsomkostninger der har været sidste år og de 

kommende udbygningsomkostninger det kommende år, hellere ville have penge stående, i 
stedet for at man skal ud at bede medlemmerne om penge til ombygninger. 

 
Et medlem spurgte til hvor meget formuen ville være pr. medlem? 
Kassereren fortalte at det drejede sig om ca. 1000 kr. pr. medlem. 

 
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, Frugtvangen 10 genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 

 
 
Referent: Torben Trans Berg Dirigent: Henrik Nielsen 
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