
Referat fra Generalforsamlingen i Rosenholms.net 
Mandag den 28. februar 2005 på Rosengården i Hornslet 
I alt ca. 100 fremmødte medlemmer 
 
Valg af dirigent: Valgt blev Søren Sørensen, fungerende næstformand som konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet iht. foreningens vedtægter. 
 
Valg af referent; valgt blev Inger Jensen Hornslet 
 
Formandens beretning i hovedpunkter: 
Karsten Kristiansen har været formand i et år efter Svend Erik Poulsen. 
Året har været et skæbneår på godt og ondt, det har afgjort om ideen kan bære eller ej. 
Opbygning af net er en temmelig alvorlig sag. Vi er stolte over at vi kan klare det. 
Vi er det største af de 9 egnsnet på Djursland. 
Medlemsudvikling og status; 
Pr. 31.12.2003: 380 medlemmer.  
Pr. 28.2.2005: ca. 750 aktive husstande. 
Djurslands.net i alt 2.350 heraf de tre største  
Røndes Net med 45o  
Nørredjurs Net med 600 
Rosenholms.Net med ca. 750. - Heraf 341 i Hornslet, 264 i Mørke, 107 i Skørring og som noget nyt 
35 i Voldum.  
 
Vi har et godt aktivt samarbejde med Rosenholms Kommune med 4 fiberhuller som adgang til 
lyslederen, hvorfra trådløst signal transmitteres til de lokale sendemaster. 
 
Nettet bygger på basis af rent frivilligt arbejde og alle nye tiltag kræves understøttet af nye lokale 
frivillige. Vi har i marts udbygget med en fiberforbindelse på ”Trekanten” i Hornslet som leder over 
til Hornslet Hallen og kan dække området der. I april åbnedes en DSL forbindelse i Voldum 
gennem et flot arbejde fra ”Voldumgruppen”. I juli etableredes en satellit-sender i Mørke i 
Solgårdskvarteret, og i september endnu en på fællesantennen ved Stejlbjerg. I december er 
yderligere et sendepunkt startet i Hvilsager, og lige nu arbejdes der i kommunens nordgrænse ved 
Bøjen m.m. evt. med forbindelse til ”nabonettet” i Sønderhald. 
Nettet er blevet betydeligt bedre efter at vi har indført aktiv trafikstyring med Linux-baserede 
servere og gået fra ”Bilkagrej” til mere professionelt sendeudstyr i vores master og sendepunkter. 
Nyeste skud på stammen er etablering af sendeudstyr efter den såkaldte A-standard (5,4 gHz.) 
I juli blev der er startet ”Bøvl-hjælp” til abonnenternes computerproblemer. Mødested er 
foreningens egne lånte lokaler på Mørke Skole hver anden torsdag.  
I 2005 er det bl.a. målet at udbygge nettet nord og vest for Skørring hvor det største ”restterræn” 
ligger. Det svære område omkring Rodskov forsøges nået i 2005 ved samarbejde med Røndes Net. 
 
Al drift, udbygning og support bygger på frivilligt arbejde og der er ydet en kæmpe arbejdsindsats 
fra alle aktive og en god, aktiv og bredt sammensat bestyrelse. Der opfordres hermed til at flere 
medlemmer deltager AKTIVT i arbejdet, alle kan deltage med både praktisk, teknisk og 
organisatorisk arbejde. Nettet bliver kun så godt, som vi er i stand til at drive det baseret på frivilligt 
arbejde, hvis prisen skal holdes på det nuværende niveau. 
 
 



Hovedtræk i økonomien: 
Foreningens underskud sidste år er nu vendt til positiv saldo. Kontingent blev indført i 2004 til 
supportarbejde, da 95 % af abonnementsbetalingen gik til driften via Djurslands.net. For 
regnskabstallene blev der henvist til det uddelte og reviderede regnskab. 
 
Stor tak til ALLE frivillige der har givet tusindvis af timer til opbygning, drift og support i 
Rosenholms.net. En speciel tak til Rosenholm Kommune og Mørke Skole ved pedel Brian Pedersen 
for stor og uundværlig hjælp, vore sponsorer gennem året og ikke mindst til vore medlemmer som 
gennem tålmodighed og tro på projektet har støttet vores lokale netinitiativ. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Fremlæggelse af regnskab:  
Revi-Merco v. Gustav Jensen fremlagde det færdigt reviderede regnskab uden bemærkninger. 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet som blev enstemmigt godkendt. 
 
Indkomne forslag:  
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag. 
 
Samarbejde med Djurslands.net:  
Formanden gav et oplæg og forsøg på at opregne situationen, hvilket efterfulgtes af megen 
diskussion. 
Væsentligste hovedpunkter i formandens redegørelse:  
Rosenholms Net opsagde i nov.2004 samarbejdet med Djurslands.net med virkning fra 31.3.2005.  
Opsigelsen havde baggrund i manglende indsigt i og tillid til den økonomiske styring af Djurslands 
Net samt uenighed om organisationens form og fremtid og uklarhed om mål og de interne 
beslutningsprocesser.  
I dette lange og meget komplicerede forløb blev der bl.a. i december 2004 etableret en 
formandsgruppe med repræsentanter fra alle egnsnet til afløsning af regionalbestyrelsen. Løbende 
forhandlinger heri har medført et nyt fælles oplæg til reorganisation og gældsopgørelse mv. af 
Djurslands Net som selvstændige, men samvirkende egnsnet. Dette oplæg er nu godkendt gennem 
de nye vedtægter for Djurslands Net som blev vedtaget af alle net på den ekstraordinært indkaldte 
generalforsamling i Djurslands Net d. 17-2-2005. 
Formanden ønskede et klart tilsagn fra generalforsamlingen om Rosenholms Nets fremtidige 
deltagelse eller ej heri som både internt mandat i lokalbestyrelsen, samt til brug i den videre 
forhandlingsproces, gældsfordeling og evt. teknisk samarbejde i Djurslands Net. 
 
Djurslands.net startede som et EU-projekt i NørreDjurs Kommune til 1,5 mill. Kr. Men man får jo 
ikke noget tilskud (50 %) før man selv har lagt hele beløbet ud. Hertil og til de betragtelige 
omkostninger for start og drift af fiberaftalerne for hele Djursland er medgået store dele af de 
løbende abonnementsindbetalinger. Startkapitalen til projektet kom fra privat kapital på 450.000 kr. 
i form af banklån. Pengene blev hurtigt brugt og af mange grunde har udbygningen af de forskellige 
egnsnet og dermed tilkoblingen af abonnenter desværre ikke stået mål med det budgetterede 
(undtagen i Rosenholm, Rønde og Nørre Djurs Net), hvorved gælden nu er på ca. 1.2 mill. kr. ekskl. 
renter. Den fordeler sig p.t. på 408.000 kr. til private investorer 375.000 kr. til vareleverandører, 
230.000 kr. til netudbydere og 175.000 kr. til Århus amt (leje af fiberring på Djursland). Med andre 
ord: Der skyldes p.t. omkring 500 kr. pr medlem i hele Djurslands.net. (2.350 medlemmer). Beløbet 



forventes ikke at ændre sig væsentligt, men endelig afgørelse kan først ske i forbindelse med det 
færdigreviderede regnskab som fremkommer i løbet af få uger. 
 
Redegørelsen udløste mange spørgsmål og udsagn fra både bestyrelsen og deltagerne. Her et 
udpluk: 
Advokat til hjælp med vedtægtsændringer. 
3 ansatte med løn i Djurslands Net Erhverv aps. og i alt 13 lærlinge uden løn – alle er nu opsagt. 
Hvilke lig er der gemt i skabene? – forhåbentlig ikke flere – alle kroge er efterhånden afsøgt. 
Bliver gælden større og hæfter egnsnettene solidarisk – Gælden menes næsten helt fastlagt, men 
”Dark Horse” i Djurslands Net er udbyderaftalerne og genforhandlingen heraf. 
Hænger vi på gælden i mange år fremover? –  Forhåbentlig kan den afvikles over 2-3 år uden 
abonnementsforhøjelser. 
Har vi brug for Djurslands.net? - Forsamlingen udtrykte bredt, at Rosenholms Net ikke skulle 
isolere sig fra resten af Djursland 
Hvem ejer nettet i tilfælde af konkurs? – Rosenholms Net tilhører dets medlemmer, men disse 
hæfter ifølge vedtægterne kun med deres indskud. 
 
Hvem ejer domænenavnene?   Svar: Djurslands.net, men de formodes at overgå til egnsnettene. 
Hvad har vi helt nøjagtigt opsagt? - Medlemsskabet af Djurslands Net, idet bestyrelsen mente at det 
ikke blev drevet økonomisk forsvarligt.Vi hænger dog givetvis på nuværende udbyderkontrakter, 
men håber de gennem en genforhandling kan blive bedre. 
Løbetid på nuværende udbyderkontrakter: Århus Amt 15 år, Global Connect 3 år, Power line 3 år. 
 
Efter en lang diskussion fremkom følgende resolution som blev bragt til afstemning: 
 
Rosenholms Net ønsker fortsat at være medlemmer i Djurslands.net under forudsætning af: 
 
At der foreligger reviderede godkendte Regnskaber,  
At der foreligger en fast afdragsordning af gammel gæld 
At en klarlæggelse af udbyderaftaler ender på samme niveau som Telias løsning i 
Rosenholms.net 
At der forelægger juridisk godkendelse af de vedtægter der blev vedtaget på den ekstra ordinære 
generalforsamling i Djurslands.net den 17. februar 2005. 
 
Rosenholms Nets opsigelse opretholdes til ovennævnte foreligger. 
 
Afstemningsresultat: 
14 ved ikke, resten (86) stemte for. 
Det bemærkes at ”IT hjælp Djursland” som hjælper i Bøvl-miljøet var til stede, men ikke deltog i 
afstemningen. 
 
Vedtægtsændringer:  
Ud fra den ovennævnte vedtagne resolution, foreslog dirigenten at der ventes med afstemning om 
de fremsatte vedtægter til der foreligger en endelig klarlæggelse af forholdene i Djurslands.net.   
Forslagene blev trukket af forslagsstilleren. 
Bestyrelsen indkalder følgelig til ekstraordinær generalforsamling snarest, når disse forhold er 
klarlagt, og de fremsatte vedtægtsforslag revideres eventuelt i forhold til fremtidige 
samarbejdsrelationer. 



 
Fastlæggelse af kontingent:    
Forslag fra kasserer Flemming Helmsby  kr. 0.00 for næste år. 
Forslaget enstemmigt vedtaget 
 
Valg af bestyrelse m.v.: 
 
På valg Karsten Kristiansen.    genvalgt 
              Jørn Dam    ønskede IKKE genvalg 
              Anders Fruelund         ønskede IKKE genvalg 
 
Nyvalgt til bestyrelsen  Hasse Barreth Andersen 
   Kåre Sahl Hedvard 
 
Valg af suppleanter: 
 
På valg: Frederik Clausen                      ønskede IKKE genvalg 
              Niels Helmsby                          genvalgt 
 
Nyvalgt suppleant  Morten Käszner 
 
Valg af revisor:  Revi-Merco genvalgt 
 
Eventuelt: 
Formanden foreslog at frivillige teknikere og hjælpere kompenseres for det store frivillige arbejde 
gennem at opretholde en gratis netforbindelse (dog betales indskud) så længe der deltages aktivt i 
arbejdet, samt at udvalgte belastende telefon- og kørselsudgifter refunderes efter bestyrelsens videre 
beslutning. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Hornslet 5-3-2005 
 
 
…………………………  …………………………………….. 
Inger Jensen, Referent  Søren Sørensen, Dirigent 


