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Deltagerer bestyrelsen: Jan Dalum 
Egon Thomsen  
Daniel Fussing 
Sigurd Bak Christensen 
Klaus Simonsen 
Thomas Westermann 
Steen E Filborne 
 

Fraværende:   

Forretningsfører: Peter Petersen 

Referent:  Daniel Fussing 

Referat distribueret via e-mail til bestyrelsen, kontoret og dirigent, samt offentliggjort på Laugets 
hjemmeside. 

 

Dagsordenen iht. vedtægter: 

 

1) Valg af dirigent 

2) Beretning om forenings virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. 

3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4) Beslutning om evt. overskuds anvendelse 

5) Eventuelle forslag 

6) Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8) Eventuelt 
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Kl. 19 bød formand Jan Dalum velkommen til de fremmødte og gik herefter over til dagsordenen for 
afholdelse af generalforsamling. 
 

Ad 1) Som dirigent og ordstyrer, indstillede bestyrelsen advokat Morten Groot, der blev valgt.  
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav ordet 
til formanden. 

Ad 2) Formandens beretning omhandlede bl.a. flg. emner: 

 Aktiviteter på kontoret i Nørregade – bl.a. med overgang til brug af Business Online 

 Internet-Only pakke - uden TV pakke tilknyttet. 

 Deltagelse i Haslev kulturnat. 

 Anlægsudbygning – bl.a. med signalforsyning til Skovholmslund. 

 Gigabit og FM 

 Kommende aktiviteter for 2017. 

 Spørgsmål: Dyre kabler, hvorfor laver vi det ikke trådløst? 
 Svar: Der er pt. ikke nok kapacitet og stabilitet i trådløse forbindelser, men udviklingen er på vej. 

 Spørgsmål: Hvorfor ligger man ikke tom-rør ned, så kablerne bliver nemmer at skifte? 
 Svar: Vi ligger tom-rør hvor vi kan, og kabler holder fint indtil de bliver ’mekanisk’ beskadiget. 

 Spørgsmål: Der ligger fiber ude foran mit hus, kan jeg ikke få det ind? 
 Svar: Det er SEAS-NVE, vi har kun fiber ud til vores øer. 

Spørgsmål: Tror I at I får vendt kurven med faldene medlemmer? 
Svar: Vi håber på en stigning eller en udfladning af faldet, ved at kunne tilbyde et godt produkt - 
også i de nye områder. 

Spørgsmål: Nogen har først fået indkaldelsen i går. 
Svar: Vi har altid annoncen i Haslev Posten, og har sendt indkaldelsen ud tidligt i år og næsten 
alle har også modtaget den til tiden. 

Spørgsmål: Hvorfor sender man dem ikke på mail? 
Svar: Vi mangler mail adresser - det må vi få kikket på. 

 Formandens beretning er enstemmigt godkendt. 

 Efter formandens beretning over aktiviteter for det forgange år, blev ordet givet chefkonsulent 
Per Eksten fra youSee, der med en kort gennemgang af Bland-selv og andre youSee produkter 
orienterede om youSee tiltag. 

 Formandens beretning blev herefter enstemmig godkendt. 

Ad 3) Kasserer Egon Thomsen aflagde regnskab, som var  udsendt på forhånd til samtlige 
medlemmer og konstaterede, at det forelå underskrevet og godkendt af hhv. revisor og 
bestyrelsen.  

 Spørgsmål: Siger revision, noget vedr. risikoen ved at have alle pengene stående et sted? 
 Svar: Vi har svært ved at sprede pengene mere ud end vi gør, da vi brugere dem i løbet af året. 

 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Ad.4) Bestyrelsen anbefaler at resultatet overføres til næste års regnskab, hvilket blev godkendt. 

Ad.5)  Der var ingen indkomne forslag til behandling. 
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Ad.6) Bestyrelsen foreslår flg. medlemsgebyr for 2017:  

Grundpakke 
Mellempakke  

(Bland-selv 10) 
Fuldpakke  

(Bland-selv 36) 
Internet-only 

1.980 kr. 4.140 kr. 5.508 kr. 580 kr. 

Ovenstående beløb indeholder medlemsbidrag, program- og rettighedsafgift. 

Enstemmigt vedtaget.  

Ad.7) På valg er Egon Thomsen, Daniel Fussing, Sigurd Bak Christensen - alle er genvalgt. 

Ad.8) Der var ingen yderligere spørgsmål eller bemærkninger. 

 

 

 

Med afslutning af årets generalforsamling takkede dirigenten for god ro og orden, ligesom formanden 
takkede de fremmødte og dirigenten. 

 

 

 

 

 

Således opfattet på generalforsamlingen d. 30. marts 2017. 

 

 

 

 

Dato 

 

 

 

Daniel Fussing Morten Groot 
Bestyrelsesmedlem Dirigent 

 

 


