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Referat af ordinær generalforsamling den 28. februar 2023 afholdt i Kulturhuset på Flodvej 68. 
 
1. Valg af dirigent 

Formand Henrik Haas bød velkommen og præsenterede medlemmerne i bestyrelsen samt Karsten 
Dueholm fra YouSee, som i løbet af generalforsamlingen kunne besvare spørgsmål. Bestyrelsen 
foreslog Carsten Jansson som dirigent. Carsten Jansson blev valgt og takkede for valget.  
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med mindst 21 dages varsel på 
hjemmesiden den 5. februar 2023 og på Facebook 2. februar 2023. Endvidere at generalforsamlingen 
var omtalt i det omdelte medlemsblad. 
  
Dirigenten konstaterede at der var 3.133 stemmeberettigede medlemmer og at generalforsamlingen 
var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Der var 44 stemmeberettigede medlemmer til stede og 
ingen fuldmagter. Han konstaterede, at der var et forslag til dagsordenens punkt 4, som var indsendt 
for sent sidste år, men som var taget med i år. 
 
Dirigenten gennemgik dagsordenen, konstaterede at denne fulgte vedtægterne, og at der under 
eventuelt kunne drøftes alle emner, men ikke tages beslutninger. Dirigenten bad medlemmerne om at 
oplyse navn og adresse ved spørgsmål. Han gav herefter ordet til formanden. 

 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 

Formanden fortalte at beretningen, som var fremsendt til alle medlemmer i medlemsbladet, dækkede 
perioden frem til dags dato og han gennemgik herefter beretningen.  
 
Beretningens 12 hovedpunkter var: 
 
- Fakta og tal: 

• Vores net består af 3.481 unikke adresser. 
• Vi er 3.133 medlemmer / 348 usolgte stik. 
• 2.872 medlemmer har bredbånd (Penetration 91,7 %). 
• 836 medlemmer har Bredbånd Only (Bredbånd uden tv-pakke). 

 
- Bestyrelsens arbejde: 

• Løbende kontakt med YouSee og vores servicepartner DKTV omkring teknikken.  
• 1-2 bestyrelses-/udvalgsmøder om måneden. 
• Løbende håndtering af medlemshenvendelser. 
• Diverse statusmøder med YouSee og DKTV. 
• Deltaget i forskellige webinarer, seminarer og konferencer omkring teknik og løsninger. 
• Drøftelser om strategi og fremtidsperspektiver. 

 
- Aftalen med YouSee er forlænget: 

• Samarbejdet med YouSee er i første omgang forlænget frem til udgangen af 2025. 
• God og balanceret aftale, hvor især økonomien i aftalen er forbedret. 
• Priser på bredbånd er justeret ned pr. 1. juli 2022. 
• Gratis TV-boks (besparelse på 360 kr. årligt) pr. 1. april 2022. 
• Stigning på tv-pakkerne i 2023. 
• Kundeservice via YouSee. 
• Service via DKTV. 
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- Nye tjenester: 

• YouSee Play kommer i april 2023. 
• Minipakke kommer i april 2023. 
• ”Mit internet” (sikkerhedsløsning til bredbåndskunder) – softwareopdatering kommer i marts 

2023. 
  

- Nyt samarbejde Med Ældre Sagen: 
• Nyt samarbejde med Ældre Sagen i Ledøje-Smørum omkring teknisk support til såvel unge som 

ældre borgere i Smørum. 
• IT Cafè på Smørum Bibliotek alle torsdage mellem 14:00 -16:00, hvor man kan kigge forbi, hvis 

man har behov for hjælp til sin mobiltelefon, PC, iPads eller lignende. 
• Hjemmebesøg f.eks. på grund af netværksproblemer, kanalsøgning på TV osv. 
• Ingen krav om medlemskab af Ældre Sagen for at kunne få teknisk support. 
• Hjælpen er gratis og udføres af frivillige fra Ældre Sagen. 
• Man kunne se mere om dette på Ældre sagens hjemmeside: 

http://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/ledoeje-smoerum eller på SmørumNet’s 
hjemmeside. 

 
- Fiber i Smørum: 

• TDC Net har også i 2022 været særdeles aktiv med forberedelserne til udrulning af fiber i 
Smørum. 

• Vi har også fiber i vores anlæg – Løsningen hedder Hybrid-Fiber-Coax. 
• Hybrid-Fiber-Coax = Fiber på ”motorvejen” og Coax (antenne) kabler på de ”små veje” ind til 

medlemmerne. 
• Vores anlæg er opbygget af de bedste komponenter og opgraderes løbende, så vi hele tiden 

sikrer den bedste oplevelse for vores medlemmer. 
• Teknologien er en ting, men man skal også se på priserne for at få internet og TV via fiberen, da 

priserne er væsentlig højere på fiber end dem, som vi tilbyder på vores net. 
• En konvertering fra vores nuværende hybridløsning til en fiberløsning helt ind til det enkelte 

medlem vil koste os mere end 20 MDKK. 
 

- Igangværende projekter: 
• Smørum Gårdhuse (Irishaven):  

o Projekt: Renovering af 137 boliger. 
o Leverance: Internet og TV. 
o Periode: 3 år. 
o Opstart: Februar 2023. 
o Økonomi: +500.000 kr.  

 
• Kildedal Bakke: 

o Projekt:  Nybyg – 150 boliger (usikkerhed). 
o Leverance: Internet og TV. 
o Periode: Ukendt. 
o Opstart: Ukendt. 
o Økonomi: Ukendt. 
o Vi har deltaget i et borgermøde omkring tankerne bag projektet, men det er uvist om vi 

kommer med i projektet.  Meget afhænger af øvrige aktørers interesse for området, og 
vi vurderer realistiske muligheder i forhold til leverancer fra fiberselskaberne. 
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- Nye områder: 

• Parceller på Store Gryde, Små Gryde, Gryti og Grydeåsen. 
• HusCompagniet (25 boliger): Hesteengen og Okseengen - (Kong Svends Vej).  
• Lind & Risør (155 boliger): Boliger på Skindengen, Lammeengen, Fåreengen, Vædderengen, 

Gimmerengen og Uldengen. 
• Diverse nye tilslutninger rundt omkring i byen (især i ”kær” områderne). 

 
- Anlægget: 

• Vi opdaterer løbende vores infrastruktur til de øgede belastninger. 
• Vi har endnu ikke oplevet kapacitetsproblemer i vores net. 
• Ganske få afbrydelser i den forgangne periode. 
• Vi overvåger løbende vores net for at sikre høj driftsstabilitet. 
• Vi oplever en del henvendelser om vores net, hvor det viser sig, at ”fejlen” er i medlemmets 

egen installation. 
• Husinstallationstjek koster gratis…… 

 
- Servicepartner DKTV: 

• Løbende dialog med DKTV omkring optimering af vores net og udbedring af skadede kabler osv. 
• Husinstallationstjek og stikledninger: 

o Husinstallationstjek - Adgang til uden beregning at rekvirere DKTV til at foretage tjek af 
den komplette husinstallation, med henblik på at rådgive medlemmerne i forbindelse 
med eventuelle problemer med modtagelsen. Udbedring af eventuelle fejl foretages 
efter tilbud direkte til det enkelte medlem. 
 

o Stikledninger - Udbedring af fejl på stikledningsinstallationer frem til og med 1. stikdåse 
hos den enkelte bruger. Fejl på stikledningskablet er omfattet, dog ikke udgifter til 
opgravning på privat grund i forbindelse med evt. udskiftning af kablet.  

  
- Mød bestyrelsen: 

• Kom og mød bestyrelsen 
• Fast kontortid i forbindelse med vores bestyrelsesmøder 
• Tid og sted fremgår af vores hjemmeside under begivenheder 
• Kontakt os også gerne via kontaktformularen på vores hjemmeside 
• Brug os, det er det vi er her for! 

 
- Hjemmeside og Facebook: 

• Hold jer orienteret på vores hjemmeside og Facebook 
• Vi har nu 438 følgere på Facebook 
• Nyheder og driftsinformation lægges løbende op på begge medier 
• Løbende opdatering af hjemmesiden med relevant informationer 

  
 

 Dirigenten sendte herefter beretningen til debat: 
 

Arne Spiermann, Lupinhaven 16 mente, at der skulle informeres bedre om brug af foreningens penge til 
nye projekter, og at det var op til generalforsamlingen at beslutte, om disse skulle igangsættes. Han 
mente også, at det var forkert at vi skulle dække omkostninger for renovering  i Smørum Gårdhuse, og 
at vi tidligere har opkrævet tilslutningsafgift ved nye tilslutninger. 
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Niels Engel fra bestyrelsen forklarede, at vi selvfølgelig skulle betale solidarisk i forbindelse med 
renovering af vores anlæg i Smørum Gårdhuse, og at det primært gik ud på, at flytte kabler i forbindelse 
med at de krybekældre, som kablerne ligger i bliver sløjfet i forbindelse med renoveringen. 
 
Formanden supplerede med, at udgifterne til Smørum Gårdhuse fordeles over flere år, og at det ikke er 
ny praksis, at vi betaler for renoveringer af vores anlæg. Omkring nyanlæg i nye områder orienterede 
formanden om, at anlæg i alle nye områder var finansieret af YouSee, som en del af de kontrakter vi i 
løbet af årende havde indgået. Der var således ikke brugt af foreningens midler til nyanlæg. 
 
Formanden gjorde også opmærksom på, at bestyrelsen ifølge vores vedtægter var bemyndiget til at 
kunne anvende op til 25% af foreningens egenkapital i henhold til det senest aflagte regnskab til 
finansiering af udvidelser, ændringer og forbedringer i foreningens anlæg. 
 
Jytte Spon, Kirsebærvangen 9 spurgte også til hvorfor Smørum Gårdhuse ikke skulle betale for 
renoveringen.  
 
Formanden forklarede, at Smørum Gårdhuse ikke var et nyt område, og at der var tale om renovering 
af eksisterende boliger, hvor vi har medlemmer. Omkring Kildedal Bakke fortalte formanden, at vi 
selvfølgelig ikke kaster os ud i nye investeringer medmindre vi kunne se en relevans i disse, og at vi 
selvfølgelig vil overholde vedtægterne og få generalforsamlingens accept af større ændringer i 
foreningens anlæg. 
 
Jytte Spon kunne efterfølgende godt acceptere denne forklaring. 
 

 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 i 
medlemsbladet sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Afvigelser fra budgettet i 
resultatopgørelsen blev uddybet.  
 
Henrik fortalte, at vores investeringspulje, som i 2022 var landet med et minus på 370.000 kr. var ramt 
af samme negative tendens som resten af investeringsmarkedet, men at der stadig var et positivt afkast 
set over flere år.  

  
 Balancen blev uddybet uden de store afvigelser. 

Regnskabet var godkendt af revisor Mogens Palsbjørn uden bemærkninger. 
 
 Dirigenten åbnede herefter for debat om regnskabet: 
 

Holger Hautopp, Æblevangen 68 ville have en forklaring på hvad vores investeringer bestod af. 
 
Henrik Dagø fortalte, at vores investeringspulje var i lav risikogruppe og hovedsagelig bestod af 
obligationer og stort set ingen aktier.  
 
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 
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4.  Indkomne forslag 

Dirigenten oplyste, at der var et forslag fra Tom Green om nedtagning af vores antennemast, og 
konstaterede, at Tom ikke var til stede for at motivere sit forslag. 
 
Formand Henrik Haas forklarede, at Tom sidste år havde fremsendt dette forslag for sent, og at Tom så 
havde en forventning om, at forslaget blev medtaget i år. Vi havde overset denne detalje, og derfor var 
forslaget ikke med i det omdelte medlemsblad. Henrik fortalte, at vores antennemast er placeret lige 
ved siden af den meget større TDC mast, og at vi ikke ved om vi fremover vil få brug for masten. 
Bestyrelsen ville derfor indstille til generalforsamlingen, at vi beholder masten og derved også sparer 
en udgift på +60.000 kr. til nedtagning. 
 
Dirigenten satte forslaget til afstemning ved håndsoprækning, og der var stort flertal for at beholde 
masten. 
 
Herefter var der pause. 

  
5. Godkendelse af budget og kontingent 

Kasserer Henrik Dagø bemærkede, at driftsbudgettet var rundsendt, og han gennemgik herefter 
budgettet, hvor kontingentet var nedsat til 20 kr. pr. måned, og at dette allerede var blevet effektueret 
på den første kvartalsopkrævning fra YouSee. 
 
Dirigenten åbnede herefter for debat om budget og kontingent, men der var ingen kommentarer til 
dette. 

 
 Driftsbudgettet og kontingent blev godkendt med akklamation. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Dirigenten oplyste, at der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2-årig periode. 
Henrik Haas, Carsten Riis Fredriksen og Torben Juhl Pedersen blev alle genvalgt. 
 
Der var to kandidater til de ledige poster som suppleant, som dog ikke aktuelt var til stede. 
Generalforsamlingen accepterede dette, og Stig La Cour Petersen, Pilekær 7 samt Thomas Dagø, 
Egekær 8 blev valgt. 

 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor Mogens Palsbjørn, Lyngkær 32 blev genvalgt. 
Som revisorsuppleant blev Inga Martinsen, Frugtvangen 10 genvalgt. 

 
8. Eventuelt 

Jytte Spon, Kirsebærvangen 9 sagde tak til bestyrelsen for godt arbejde, og fortalte at hun var meget 
glad for det omdelte medlemsblad. 
 
Formanden fortalte, at vi i pausen havde fornemmet, at der var behov for en informationsaften 
omkring det nye koncept YouSee Play og minpakken, og at vi ville forsøge at planlægge dette hurtigst 
muligt i løbet af marts måned. 
 
Inga Martinsen spurgte hvor man ville kunne se datoen for informationsaftenen. 
Formanden svarede, at det ville kunne ses på vores hjemmeside, på foreningens Facebook side samt på 
’Os fra Smørum’ og muligvis også på mail/SMS.  
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Dirigent Carsten Jansson afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Carsten ville 
efterfølgende kontakte Egedal Kommune for at få bedre mikrofoner. 
 
Formanden sagde også tak for i aften, og oplyste, at Karsten Dueholm fra YouSee efterfølgende gerne 
ville blive og besvare spørgsmål. 
 

 
                Referent: Mikael Møhl Schrøder      

  

  

 ____________________________ 

  

 

   


