Årslev Nets Generalforsamling 05. maj 2009 i fællessalen på Bøgehøjskolen
1. Valg af dirigent.
Efter forslag fra bestyrelsen blev Peter Sikora valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamling var indvarslet korrekt efter foreningens vedtægter og at den
derfor var beslutningsdygtig.
Endvidere konstaterede dirigenten at der var udleveret 42 stemmesedler.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og planer for det kommende år til
godkendelse.
Så er der gået endnu et år med vores lille forening.
Som sagt på den sidste generalforsamling ville vi indføre pakkevalg i vores net og selv drive vores Internet
og IP-telefoni.
Det gjorde at vi i bestyrelsen fik meget travlt med at få forhandlet en kontrakt på plads med hensyn til
Internet, hvilket vi fik gjort med Dansupport, det viste sig den dato vi havde sat os, var for optimistisk vi
havde derfor et møde med Dansk Kabel Tv, hvor vi blev enige om at de kørte frem til d. 31. december
2008.
Vi fik forhandlet en kontrakt på plads med vores Internet Backbone.
Vi fik de første 10 brugere på vores net i begyndelsen af august, det viste sig at være en god ide, så vi
kunne få rettet alle vores børnesygdomme. Så ved at vi d. 1. oktober rigtigt fik gang i at vores brugere kom
over på vores net havde fået afprøvet vores net, men stadig var der nogle problemer, som vi fik rettet hen af
vejen, vi fik blandt andet indført højere Internet hastighed, for dem som mente at 6 megabit i sekundet ikke
var nok så de fik et andet modem med højere hastighed.
Vi må sige at brugerne har bakket os op, da vi i dag er over 1100 brugere på vores Internet og ca. 450 på IPtelefoni. Samtidig vil jeg fremføre en stor tak til vores forretningsfører Flemming Christensen for det store
arbejde han har lagt i dette her, uden hans store indsigt i EDB var det ikke gået så godt, så en stor hånd til
Flemming. Vi håber arbejdet bliver lidt mindre fremover, så han kan få tid til familien også.
På Tv siden er der som sagt blevet indført pakkevalg. Vi er i dag ca. 2440 brugere. Vi har i dag 3 pakker.
Hvor vi lige har afholdt vejledende afstemning om programmer, hvilket ikke gjorde nogen ændring, kan jeg
hermed tilføje. Folk de stemmer på de programmer som de vil have, uden hensyntagen til prisen på
programmer. For der kommer nogle gevaldige prisstigninger på programmerne her idet nye år, vi har
selvfølgelig lagt disse ind i vores budget for det næste år.
Vi har udvidet vores net 3 steder her inden for det seneste år, vi har indlemmet Kirkeløkken i Nr. Søby i
vores net, dette har vi også gjort for at vi vil i gang med at udvide til det meste af Nr. Søby. Det vi har gjort
her er vi har lagt lysleder ned, som vi har lagt tæt på vores eksisterende net, så nemmere kunne få fat i vores
D3 forstærkere. Vi har allerede de første forespørgelser om hvornår vi udvider der, men vi skal lige have
lavet en undersøgelse først. Så har vi udvidet i Ferritslev på Højager Alle er de første kommet med, på
Overvejen i Årslev er der en ny udstykning der er vi også med. Dette er set i lyset af at Energi Fyn har lagt
net ud flere steder, når folk har hørt priserne der, har de henvendt sig til os bagefter.
Med hensyn til fremtiden, så skal vi have gjort vores anlæg klar til Digital Tv IP-TV så vi kan få endnu
større valgfrihed, med hensyn til kanalvalg.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
Regnskabet for året 2007/08 blev fremlagt af kassereren.
Hovedtallene er:
Indtægt: kr. 4.365.180 udgift: kr. 3.779.856 Overskud: kr. 585.324
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen blev opfordret til at ændre tidspunktet for generalforsamlingen, således at afstanden mellem
regnskabsårets afslutning og generalforsamlingens afholdelse mindskes.
Denne opfordring lovede bestyrelsen at kigge på.
Hvis et medlem ønsker regnskabet udleveret kan det ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
4. Eventuelle forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag
5 Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (drifts- og abonnementsbidrag) samt
tilslutningsafgift, for det kommende regnskabsår
Budgettet for perioden 1/7 2009 til 30/6 2010 blev fremlagt og gennemgået.
Nøgletallene er:
Forventede indtægter: kr. 7.469.364,Forventede udgifter: kr. 7.205.864,Forventet resultat:
kr. 263.500,Driftsbidraget forbliver til kr. 550,- inkl. Moms
Årlig pris for tv-pakkerne inkl. driftsbidrag vil være:
Pakke 1: kr. 852,- (uændret)
Pakke 2: kr. 2452,- (stigning på kr.: 300,-)
Pakke 3: kr. 3600,- (stigning på kr.: 700,-)
De store prisstigninger skyldes især store prisstigninger på tv3 og tv3+ samt nye programmer:
6’eren og TV3 Puls.
Tilslutningsbidraget fortsætter uændret på kr. 5800,- inkl. Moms
Budgettet blev vedtaget med 28 stemmer for, 13 imod og 1 blank.
Bestyrelsen fortalte også at afstemningen om tv-programmer betød at der ikke skal ændres i
sammensætningen af de 3 programpakker.
Under dette punkt havde kassereren valgt som det første at vise status på indeværende regnskabsår (som
slutter 30/6 2009).
Dette bragte lidt forvirring i forsamlingen, idet nogle opfattede det som om at der blev fremlagt et budget
for indeværende år og derfor mente, at det var 10 måneder for sent.
Denne misforståelse blev dog afklaret og budgettet for næste regnskabsår blev gennemgået af kassereren.

Der var en del kritik af, at der ikke lå et udskrevet budget som kunne udleveres, men kun blev fremlagt ved
hjælp af en Pc’er.
I den forbindelse blev bestyrelsen kraftigt opfordret at lægge budgettet på vores hjemmeside.
Denne kritik har bestyrelsen taget til sig og vil på næste generalforsamling sikre at budgettet foreligger
skriftligt, på samme måde som regnskabet forelå.
Derudover blev bestyrelsen opfordret til i forbindelse med afstemningen om tv-programmerne at
tydeliggøre
hvad kommende (kendte) prisstigninger vil betyde for prisen for programpakkerne (som de er sammensat i
dag)
Bestyrelsen blev også opfordret til at fremlægge et forslag til at begrænse priserne for programpakkerne
ved at fjerne nogle af de dyre programmer.

6 Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.
Ifølge vedtægterne skulle der være valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Erik Pedersen – som ikke ønsker genvalg
og Holger Thiele – som modtager genvalg .
Der blev opstillet 2 kandidater:
Holger Thiele
Peter Sikora
Disse blev valgt uden afstemning.
Den nye bestyrelse består nu af flg. personer:
Anker Birker Keld Jacobsen, Erik H. Christensen, Holger Thiele
samt Peter Sikora
Bestyrelsen konstituerer sig på der først kommende bestyrelsesmøde.
Ifølge vedtægterne skal der ved hver generalforsamling vælges 2 suppleanter.
Der blev opstillet 2 kandidater.
Henning Skov
Kjeld Jaen Borrgaard Jensen
Henning Skov blev med 33 stemmer valgt som 1. suppleant..
7 Valg af revisor og en suppleant for denne.
VH Revision (registreret revisor) valgt uden afstemning.
Der blev ikke valgt nogen suppleant til Revisor og bestyrelsen blev derfor bemyndiget til at finde en
revisorsuppleant.
Samtidigt blev bestyrelsen pålagt at fremlægge et forslag til vedtægtsændring, således at det ikke er
nødvendigt at vælge en revisorsuppleant.

8 Eventuelt
Der blev udtrykt ønske om at der skulle ligge en dagsorden til deltagerne på generalforsamlingen.
Ligeledes blev bestyrelsen opfordret til at sørge for at der var et højttaleranlæg, mikrofon og talestol til
generalforsamlingen, da der var hørehæmmede tilstede, som havde svært ved at høre alt
hvad der blev sagt.
Næstformanden (Erik Pedersen) erkendte, at bestyrelsen ikke havde haft formalia på plads til
generalforsamlingen og erkendte, at den fremsatte kritik af dette var berettiget.
Bestyrelsen vil hanke op i dette og få tingene bragt på plads til næste generalforsamling.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden (Anker Birker), som afsluttede
generalforsamlingen ved at takke for fremmødet..
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