
 
 

 

Referat af ordinær generalforsamling den 25. februar 2020 afholdt i Kulturhuset på Flodvej. 

 

1. Valg af dirigent 

Formand Niels Engel bød velkommen og bestyrelsen foreslog Carsten Jansson som dirigent. 

Carsten blev valgt og takkede for valget. Carsten oplyste generalforsamlingen om at bestyrelsen 

havde rettidigt indrykket annoncer i Lokalavisen Egedal som skulle uddeles i uge 5, men avisen 

havde glemt at sætte den i avisen. Indkaldelsen havde dog været på foreningens hjemmeside 

siden 1. januar 2020. Dirigenten spurgte generalforsamlingen om man kunne godtage dette. Der 

var ikke ingen modsigelser. 

Carsten konstaterede at der var 2965 stemmeberettigede medlemmer og at generalforsamlingen 

var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der var 38 stemmeberettigede medlemmer til 

stede. 

Carsten gennemgik dagsordenen og konstaterede at denne fulgte vedtægterne og gav herefter 

ordet til formanden. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 

Formanden præsenterede bestyrelsen og gennemgik beretningen overordnet, da beretningen var 

omdelt forud for generalforsamlingen.. 

 

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, Discovery sagen, kommunikationen med 

YouSee og udfordringerne med mail server. 

Husk at ComX internet ikke kan stige frem til 2021. 

  823 har valgt boxen fra YouSee. 

  Efterspørger åbning for andre internet udbydere. 

  

. 

YouSee: 

 5. år med YouSee kontrakt som udløber ved udgangen af 2021. 

 Viasat Ultra HD (4K) 

 Xee introduceret som flow kanal 

 Xee har fået Bundes Liga samt Premier League 

Smørum Vest, YouSee betaler initialt, kontrakten er baseret på en 6 årig periode efter 

første tilslutning. Vi betaler 1/6 pr. år for udtrædelse af kontrakten før tid. 

 

 

 



DKTV: 

 Ekstra strømskabe opsat 

 Kabelskift, testet og dokumenteret nyt udstyr. 

 Årlig gennemgang. 

 Ombygning i Dyvelåsen godkendt. 

 Flere etaper tilsluttet af Kongeskrænten og Dyvelåsen. 

 

Bestyrelsen: 

 11 Kom-og.snak i forbindelse med bestyrelsesmøder. 

 3 møder med YouSee. 

 2 møder med DKTV. 

 FDA konference/udstilling. 

 FDA møde om bl.a. Discovery. 

 Besvaret medlemmernes spørgsmål og mails. 

 Opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside og Facebook. 

 

Dirigenten sendte hermed beretningen til debat: 

 

Spørgsmål fra salen: Hvor tit bliver der holdt bestyrelsesmøder? 

Formanden oplyste at der ca. var møde 1 gang om måneden. 

 

Spørgsmål fra salen:  

Er der i forbindelse med udbygning af nettet i nye områder forsøgt finansiering via en forlængelse 

af aftalen med YouSee? 

Formanden forklarede at man havde sværere ved at lave sådanne aftaler med YouSee. 

 

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. 

 

Der var ingen spørgsmål fra salen. 

 

 

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 

 

Herefter var der pause. 

 

 

 



 

4.  Indkomne forslag 

Dirigenten oplyste at der var 2 forslag til behandling, og inden man satte forslagene til 

afstemning gav dirigenten ordet til formanden. 

 

Formanden listede følgende fordele og ulemper for at generalforsamlingen var klædt ordentlig 

på til at stemme om forslagene. 

 

Fordele ved at åbne op: 

 Øget konkurrence på bredbånd 

 Bedre priser på de høje hastigheder 

Foreningen tilgodeser medlemmer med behov/ønsker om høje hastigheder til 

fornuftige priser 

 Mulighed for at få 300 ekstra medlemmer 

 

Ulemper ved at åbne op: 

 YouSee kundefordele vil evt. forsvinde 

 Ikke mulighed for mail adresse på @smorumnet.dk / @smoerumnet.dk 

 Medlemsadministration 

 Fokus på infrastruktur frem for services 

 Sværere at lave aftaler om administration og services med nuværende udbyder 

 Mindre Fee fra YouSee – Aftaler med nye udbydere skal laves for at dække evt. gap 

Begrænsede muligheder for investering i nye områder, da nuværende udbyder kræver 

eksklusivitet 

  

 Fordele ved ikke at åbne op: 

Nuværende udbyder fastholder eksklusiviteten og (måske) lysten til fortsatte 

investeringer i vores net. 

 

 Ulemper ved ikke at åbne op 

  Vi mister medlemmer 

  For høje priser på internet 

 

 

   

 Forslag 1:  

Forslagsstiller: Fenja Rønning 

 

Jeg Fenja, som bor i Kong Svends Vænge 21, vil gerne stille et forslag til den kommende 

generalforsamling om, at Smørum Kabelnet skal give flere internetudbyder (som f.eks. 

Fastspeed) adgang til levering af internet-tjeneste på nettet. 

 

Begrundelse: Jeg mener at YouSee’s priser på internettet er ikke konkurrencedygtig, og mener 

at mere konkurrence vil komme medlemmerne til gode. Forslaget skal tilgodese den 

eksisterende aftale, således at ingen medlemmer skal blive dårligere stillet end de er i øjeblikket. 

 

Jeg er blevet oplyst at det er mere tids- og administrativt krævende, da YouSee i visse tilfælde 

ikke vil kunne opkræve medlemskontingent. Dette er tilfældet, som jeg har forstået, når 



medlemmet har valgt ikke at have en Grundpakke eller anden TV pakke hos YouSee(internet 

only). 

 

I disse tilfælde (internet only), vil jeg foreslå at der ovenpå det eksisterende medlemskontingent 

lægges 10 kr. pr. mdr. hvis der er lavet en aftale om fee (leje til foreningen) med alternativ 

internetudbyder, der er sammenlignelig med YouSee,s leje og 30 kr. pr. mdr. med alternativ 

internetudbyder hvis der ikke er lavet aftale om fee. Dette beløb skal dække de ekstra 

omkostninger der måtte være ved opkrævelse af medlemskontingent. 

 

Evt. ekstra omkostninger ved skift af stikdåse, filtre eller andet på falder det enkelte medlem. 

 

 

Forslag 2: 

 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen vil arbejde på hurtigst muligt at åbne for andre bredbåndsudbydere med 

adgang til TDC Net (Fastspeed, Hiper, Telenor, Snappii m.fl.) 

 

Begrundelse: Bestyrelsen har lyttet til mange medlemmers ønske om en åbning for andre 

udbydere af bredbånd i vores net, for at få billigere priser på Gigabit bredbånd. 

 

En sådan åbning efterlader dog foreningen uden den medlemsadministration, service i vores net 

samt økonomisk tilskud til vedligeholdelse af nettet, som er indeholdt i vores aftale med 

YouSee. Det giver samtidigt også mulighed for at vi får ’gratister’ i nettet uden betaling af 

medlemskontingent. 

 

Hvis der åbnes op for andre udbydere, bliver det for alle udbydere i TDC Net. Det er ikke 

muligt at udvælge udbydere selektivt. 

 

Bestyrelsen vil arbejde på, af Smørum Kabelnet får lavet aftaler med de enkelte 

bredbåndsudbydere, som sikrer, at vi får netleje og oplysninger om de medlemmer der køber 

bredbånd, så vi kan opkræve medlemskontingent for medlemmer uden tv-pakker hos YouSee. 

 

Det er vigtigt at denne åbning af nettet sker kontrolleret, og bestyrelsen ønsker ikke at opkræve 

ekstra kontingent fra medlemmerne i forbindelse med dette, så det bliver dyrere at være 

medlem. 

 

Dirigenten åbnede for debat om de 2 forslag. 

  

 Spørgsmål fra salen: Hvad er tidsperspektivet for en afklaring? 

Formanden oplyste. At man regnede med at skulle bruge 3-6 måneder før bestyrelsen havde en 

afklaring. 

 

Forslagsstiller ønskede at trække sit forslag tilbage, hvis forslag 2 blev vedtaget. 

Forslag 2 blev sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 

 Herefter blev forslag 1 trukket tilbage. 

 



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: 

 

 

 Driftsbudgettet blev godkendt med akklamation. 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Dirigenten oplyste, at der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, Niels Engel, Henrik Dagø, 

Mikael Møhl Schrøder og Steen Eget. 

Alle 4 blev genvalgt. 

 

Bestyrelsessuppleanterne Mads Hjortkær, Astershaven 53 og Terje Nagel, Astershaven 23 blev 

genvalgt. 

 

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: Carsten Jansson 
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