Referat fra den ordinære generalforsamline den 2?. februar 2016
Tidspunkt: mandag den 29. februar 201 6
Sted: Hornslet Hallens klublokale.
Bestyrelsen mødte talstærkt op endvidere deltog ca. l0 medlemmer i generalforsamlingen.
Formand Jørn Dam bød velkommen og foreslog lørgenJakobsen som dirigent.

1.

Valg af dirigent.
JørgenJakobsen blev enstemmigt valgt

til dirigent. Han fastslog

at indkaldelsen var udsendt

i henhold til vedtægterne.

2.

Valg af referent.
Inger Hougaard blev valgt til referent

3.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formand Jørn Dam forelagde bestyrelsens beretning, som er her under:
Håber alle fandt hemed og at der ikke står nogen og undrer sig på Rosengården.
Vedtægterne anfører at foreningens generalforsamling skal gennem-fures inden udgangen af
februar, så man kan sige vi har trukket den lige til det sidste.

Vi var lidt trætte af at blive modtaget med forbavselse når vi troppede op i lokalet på
Rosengården selv om det var bestilt i god tid.
Fandt derfor et alternativ her i Halleme som jo nu er et Kulturhus så det er vel meget
passende.

Det vil nok være lidt nemmere for os idet der bliver serveret og ryddet op.
Prisen er nogle lidt dyrere øl men med det fremmøde vi plejer at se går det nu nok.
For første gang nogen sinde har der været et fatalt fibernedbrud.
Under anlæggelse af cykelstien ved Jem og Fix blev et fiberkabel gravet over.
Det ser så ud som i kan se her på den stump Henrik fandt derude. Det kommer der altså ikke
meget net igennem.
Det skete den22. april kl. 9 om formiddagen og først sidst på dagen fik vi og det øwige
Djursland net igen.
Ellers har vi fortsat udbygningen med kraftigere sendergrej på skorstenen der har faet}
sendere mere, Trekanten ligeledes 2, Stejl§erg2 oghallen en enkelt.
På Rådhuset er det gamle link mod skorstenen blevet pilet ned og vi har etableret en sender i
stedet nu vi alligevel var der. Den vil være med til at dække dele af midtbyen der ellers kan
være svær at komme til med vores signal.
Derudover er der kommet et kraftigere link mod Hallen.
I takt med dette er yderligere en del gamle A radioer blevet udskiftet.
Der er dog stadig ca.40 af dem ude at køre.

Vi
sig

har hvert år nogle der melder fra pga. flytning eller fiber men også en del nye der melder
til. Nogle fordi en fiber rent faktisk er et ret dyrt bekendtskab efter nogle måneder nar

introtilbuddet udløber.
er stadig omkring 400 tilkoblede men kunne godt fors;me en del flere så kender i nogen
så fortæl dem at vi er et godt og billiE altemativ.

Vi

en belastning på 200 Mb. Det skete lige omkring jul.
Typisk ligger forbruget og svinger med en døgnrytme på ikke ret meget nat og en top på ca.
150 Mb hen mod aften og så selvfiølgende afrigende i weekendeme.
Vi har en 300Mb forbindelse fra Telia så der er stadig lidt luft men når vii2017 skal forny
den spårjeg der igen skal ske en opgradering.

Vi har i2015 for første gang rundet

På Stejlbjerg har vi indtil nu siddet til leje hos grundejerforeningen fællesarrtenne mast.
De havde lejet den hos Kommunen til at huse antenneforeningens udstyr.
Den forening har de dog valE at nedlægge og derfor opsagt lejemålet.

Vi har derfor haft kontakt med Kommunen og overtaget forpligtelsen mht. afregning af
strøm her fra 1. Februar, den furste faktura er i øvrigt tikket ind.
Vi er lovet at kunne fortsætte uændret på en skriftlig aftale vi lige skal have formaliseret
inden så længe.

Vi skiftede

sidste år til halvarlige opkrævninger hos vore medlerlmer og bortset fra en
svipser med den forklarende tekst på den første opkrævning er det forløbet ganske

uproblematisk.
Nogle ffi af de medlemmer der har meldt sig ud har dog knurret lidt over vi ikke refunderer
betalingen for de måneder de har betalt for meget.
Vi har drøftet det i bestyrelsen men agler atholde fast i det princip.
Vores tanke er at de fleste ved hvornår de skal flytte og de kan så give os besked i
forbindelse med betalingen. De er så velkomne til at rette betalingen ned til det antal
måneder de har tilbage. Det er der nogen der godt kan finde ud af.
Bedst var selvfølgelig at de solgte medlemskabet til den nye beboer og vi så fortsatte
leverancen.
Det sker også ganske ofte.
Som sædvanligt er der valg til bestyrelsen senere på dagsordenen.
Som noget ret usædvanligt har Flemming valgt ikke at modtage genvalg.
Vi vil sige ham og Anni mange tak for de år vi har "lånt" dem og har i den forbindelse
indført en æresmedlemsordning som Flemming bliver prøveklud på.
Jeg håber i vil bakke op om den beslutning.
Årets resultat vil jeg overlade til vores kasserer Kurt at præsentere for jer.
Det var ledelsens beretning, så hermed ordet tilbage til dirigenten.

4.

Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
Kurt gennemgik regnskab og budget som blev enstemmigt vedtaget.

5.

Fastsættelse af kontingent.
Kontingent blev fastsat til kr. 0,00

6.

Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

7.

Valg til bestyrelsen.
Kurt, Charlotte og Erik, alle 3 blev genvalgt.

8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Carsten Rønde genvalgt og som ny Max Andersen Voldum

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Solvej Skov Skov Revision genvalgt som revisor. Klaus blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Forespørgsel fra John, hvornår far jeg stabilt internet på Rosenholmsvej? Vi undersøger
næflnere og håber det snarest lykkedes.
Jan kommer med opfordring til bes§T elsen om at overveje et lokalt pengeinstitut, og advarer
mod indskydergarantifondens maksimum beløb. Opfordrer sarntidig bestyrelsen til at bruge
af formuen. Der kommer reaktion fra medlemmerne, pengene skal bruges til IT. De skal
bruges intemt. Max foreslår at vi kan bruge penge på at skaffe flere medlelnmer. Klaus
foreslår at bruge lidt penge på at reklamere for os selv. Erik: der skal investeres i nye
sendere og radioer. JJ: gf orde opmærksom på at der kan blive behov for at lægge yderligere
fiber, hvor der skal graves, dette koster en del.

Kl. 9.55 generalforsamlingen
1

erklæres afsluttet.

Herefter serveres øUvand, boller med pålæg og kaffe.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter.
a

Formand: Jørn Dam

a

Næstformand ; J ør gen Jakobsen

o

Kasserer: Kurt Koldbæk

o

Bestyrelsesmedlem: Poul Ellegaard

a

Bestyrelsesmedlem: Charlotte Helmsby

a

Bestyrelsesmedlem: Erik Rasmussen

a

Bestyrelsesmedlem: Erling Faber

Suppleanter

til bestyrelsen:

a

Carsten Rønde

a

Max Andersen

Hornslet den 9. marts 2016
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Dirigent J ør gen Jakobsen
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