Referat af ordinær generalforsamling
torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00.
Formand Mogens Enger bød velkommen. Der var i alt fremmødt 21 stemmeberettigede.
1. Valg af dirigent
RFA foreslog Niels Ross Sørensen, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at den
ordinære generalforsamling var indkaldt og varslet i overensstemmelse med
foreningens vedtægter, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.
2. Beretning ved formanden
Som alle tidligere år, har bestyrelsen igen deltaget i diverse møder, med relation til at
drive en antenneforening.
Inden udgangen af 2018 opsagde vi vores kontrakt med YouSee til udløb af 2019,
årsagen til opsigelsen var at kontrakten skulle genforhandles, for en ny periode.
Vi ville stå frit, for at afsøge markedet for evt.at få en bedre kontrakt, derfor har vi haft
møder med YouSee / Stofa / Kabel Plus, samt haft kontakt til andre udbydere, men der
er ikke truffet nogen aftaler endnu.
Der blev i efteråret afholdt en brugerafstemning, her blev der kun afgivet 173 stemmer
og sammensætningen af kanaler i pakkerne flyttede sig ikke. Den lave stemmeprocent
– under 7% - gør, at bestyrelsen under indkomne forslag, stiller forslag til vedtægts
ændringer, om at lade kanalafstemningen udgå.
I 2017 tilbød vi vores medlemmer at få internet u/tv pakke, dette tilbud benyttede 106
sig af, med udgangen af 2018 er det steget til 190, samlet set har vi nu i alt 1652
medlemmer der har internet. For disse 1652 medlemmer har vi fået et beløb tilbage fra
YouSee på i alt kr. 384.771 som vederlag for at de bruger vores anlæg.
Desværre oplever vi også at en del medlemmer melder sig ud, men vi håber at med
alle de nye udstykninger af byggegrunde og rækkehuse der er under opførelse, vil der
komme en del nye medlemmer. Her tænker jeg på Assensvej med 11 dobbelthuse,
Odensevej med 12 dobbelthuse, Gestelevvej med 13 dobbelthuse, Golfparken med 12
byggegrunde. Disse bygherrer betaler så godt som alle udgifter forbundet med
etableringen.
Engvangen med 10 dobbelthuse, Bøgedalsvænget med 33 byggegrunde disse
bygherrer vil ikke betale for etableringen af fællesantennen. Her har vi selv stået for
etableringen dvs. at her skal der betales tilslutning til foreningen.
Hertil kommer en del lejligheder, der bliver bygget om til flere boliger i Ringe.
Støberiet på Østre Ringvej er fuldt udlejet, og 34 ud af 46 har tilmeldt sig Foreningen.
I samarbejde med YouSee blev der afholdt møde i Fritids Centeret med temaet Bland
Selv. Det blev godt besøgt ca. 100 mødte frem, og fik en god snak med os og YouSee,
så nu er der 102 på mellempakken og 24 i fuldpakken med bland selv.

Vedrørende Opgraderingen til Docsis 3,1 er vi ikke kommet videre, da vi har sat det lidt
i bero, vi vil afvendte at se hvem vi skriver en ny kontrakt med.
Jeg vil hermed slutte min beretning.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Regnskabet ved kassereren
Regnskabet for 2018 blev gennemgået af Jan Jørgensen.
Kommentar fra salen: Det er mange penge at betale i renter for at have penge
stående i banken, kan de ’ikke opbevares’ på en anden måde?
Spørgsmål fra salen: Gældsforpligtigelsen i forhold til regnskab 2017 er minimeret?
Svar fra Jan J.: Dette er sket ved, at vi i 2018 har betalt en regning (programkøb
m.m.), der både dækker 2018 og et stykke ind i 2019 (såkaldt periodisering), ellers
ville vi have kommet til at betale endnu flere penge i renter.
Regnskabet for 2018 blev herefter godkendt.
4. Forelæggelse af næste års budget
Budget 2019 blev forelagt af Jan Jørgensen.
Spørgsmål fra salen: Indtægten fra leje af antennehuset stiger i 2019?
Svar fra Jan J.: Ja, vi opkræver en højere lokaleleje i 2019, næste år vil den blive sat
endnu en tak op.
Budget 2019 blev vedtaget/taget til efterretning.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen stillede forslag til vedtægtsændringer.
Carsten Lindholm/Jan Jørgensen fremlagde de ønskede ændringer.
Vedtægtsændringerne kan ses her:
https://ringefa.dk/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/Vedtægtsændringer2019.pdf
Spørgsmål fra salen angående foreningens informationspligt:
Når foreningen melder ud til medlemmerne, at der er nedbrud, så må I også gerne
melde, når problemet er løst og de forskellige ’systemer’ igen virker. God service!
Svar fra Jan J.: Det tager vi til efterretning.
Spørgsmål fra salen:
I vedtægterne §3, stk. 4: Hvem ejer anlægget?
Svar fra Jan J.: Foreningen ejer anlægget, vi har investeret i det, og er ejer af det. Det
er kun specifikke ’dele’ som vi jf. kontrakter med leverandører ikke ejer, dele som de
sætter til rådighed i kontraktens løbetid, og som er deres.

Der var herefter afstemning om de samlede ændringer af vedtægtsændringerne, og
resultatet blev som følger; 19 stemte for, 0 imod og 1 hverken for eller imod.
Jf. vedtægternes bestemmelser om vedtagelse af vedtægtsændringer §7, stk.3:
” Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves at mindst halvdelen af
medlemmerne er mødt på generalforsamlingen og at 2/3 af de mødte stemmer for
vedtagelsen. Hvis ikke halvdelen af medlemmerne er mødt, kan der indkaldes til en
ny, ekstraordinær, generalforsamling med sædvanligt varsel og med samme
dagsorden, og denne er da beslutningsdygtig uanset de mødtes antal og afgør
spørgsmålet ved almindelig stemmeflerhed.”
Formanden indkalder af de gængse kanaler til en ekstraordinær generalforsamling
med vedtægtsændringer på dagsordenen.
6. Vedtagelse af honorar til formand og kasserer
Bestyrelsen stiller forslag om følgende: (Oplæst af Mogens E.)
”Formandens og kassererens løn stiger med 5 kroner pr. mulig tilslutning til i alt kr.
30,- pr. mulig tilslutning for dem begge. ”
Forslaget blev vedtaget, stigningen er indregnet i budgettet for 2019.
7. Vedtagelse af næste års kontingent
Internet uden TV
600,00 kr. (uændret pris ift. 2018)
Grundpakke
2.195,00 kr. (stigning på 100 kr. ift. 2018)
Mellempakke
4.595,00 kr. (stigning på 300 kr. ift. 2018)
Fuldpakke
6.395,00 kr. (stigning på 300 kr. ift. 2018)
Stigningen i CopyDan med 68.250 kr. fra 2018 til 2019.
Mogens E.: Stigningen skyldes dyrere betalingskanaler med i alt kr.198.303.
Priserne for 2019 blev vedtaget.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
På valg:
Næstformand Jan Jørgensen
Kasserer Lone Larsen
Bestyrelsesmedlem Asmund Nielsen
Suppleant Erling Nielsen
Da der ikke var yderligere som ønskede at stille op, var det genvalg til alle.

9. Valg af registreret/statsautoriseret revisor. Samt 2 kritiske revisorer valgt af og
blandt medlemmerne
På valg:
Korsgaard Revision A/S v/Anders Korsgaard
Da der ikke kom andre forslag til revisionsfirma, var det genvalg.
Valg af kritiske revisorer:
Ole Græns og Poul Erik Andersson
Da der ikke kom andre forslag til kritiske revisorer, var det genvalg.
10. Eventuelt
Mogens Enger meddelte, at han stopper i bestyrelsen ved næste generalforsamling.
Herefter var den ordinære generalforsamling slut.
Dirigent Niels Ross Sørensen takkede for god ro og orden.
Mogens Enger afsluttede det hele ved at takke medlemmerne for den tillid de viser os i
bestyrelsen, og tak for deres fremmøde til generalforsamlingen.
Niels blev ligeledes takket for indsatsen som dirigent.
Referent: Karsten Richardt – Ringe den 4. marts 2019
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