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Deltagere bestyrelsen:  Thomas Westermann 
Steen Filborne 
Klaus Simonsen 
Dennis Engslev 
Jan Dalum 

Fraværende: Daniel Fussing, Egon Thomsen 

Referent:  Thomas Westermann 

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

  
 
Dagsorden iht. annonceret mødeindkaldelse 
 
a) Valg af dirigent 
b) Valg af indhold- og serviceleverandør 
  
 
ad a) Jan Dalum.  

Dirigenten fastslog, at annoncering af den ekstraordinære generalforsamling overholdt 
foreningens vedtægter. 

ad b) Formanden præsenterede de fire mulige løsninger i forhold til indholds- og 
serviceleverandører, som bestyrelsen havde forhandlet sig frem til. 

1. Fortsætte med youSee og DKTV - ingen opgradering af anlæg. 
2. Fortsætte med youSee og DKTV - løbende delvis opgradering af anlæg. 
3. Ny kontrakt med youSee og DKTV - fuld opgradering af anlæg. 
4. Ny kontrakt med NORLYS/STOFA - fuld opgradering af anlæg. 

 Alle løsningerne blev forklaret med fordele og ulemper, samt NORLYS/STOFA 
løsningen blev uddybet med fremvisning af deres smart-app løsning, gennemgang af 
deres kanalflade samt ”vælg selv” muligheder. 

 Endelig så blev de økonomiske konsekvenser præsenteret. 

 Der var stor spørgelyst under hele forløbet og bestyrelsen føler, at der blev afklaret en 
masse problemstillinger og uklarheder i forhold til, hvad man kunne forvente af de 
forskellige løsningsmuligheder. 

 Endelig så kom bestyrelsens indstilling til afstemning - og den ekstraordinære 
generalforsamling stemte med 22 for, 6 imod og 3 valgte ikke at stemme for 
bestyrelsens indstilling, om et skifte til NORLYS/STOFA som indholds- og 
serviceleverandør. 

 Bestyrelsen meldte, at nu vil de endelige detail-forhandlinger gå i gang efter 
sommerferien - og der vil løbende blive informeret om forløbet i forhold til skifte samt 
opgradering af foreningens anlæg, som var en del af kontraktforhandlingerne, der blev 
præsenteret. 

 
 
Mødet blev lukket kl. 21.15 
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Således opfattet på den ekstraordinære generalforsamling, d. 29/6 2022 
 
 
 
 
Jan Dalum  Thomas Westermann 
Dirigent  Bestyrelsesformand/referent 
 
 
 
_________________________ ______________________ 
 
 


