Referat af ordinær generalforsamling
torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00.
Formand Mogens Enger bød velkommen. Der var i alt fremmødt 97 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 formand Mogens Enger
”Det bliver min sidste formandsberetning, det er lidt vemodigt at sige farvel, men
samtidig er det godt at få nye og yngre kræfter til.
Bestyrelsen havde ved årsskiftet opsagt kontrakten med YouSee til udløb af 2019, da
den skulle genforhandles, og vi ville stå fri til at afsøge, hvordan markedet så ud. Vi
kom til den konklusion, at da videre forhandlinger med YouSee var nyttesløse, fandt vi
ud af, at Asom Net fra Vejen lige var det vi søgte, da det var en sammenslutning af
mange antenneforeninger som os.
Vi indgik i forhandlinger og blev enige om, at vi ville skifte over til dem ved årsskiftet.
Herefter begyndte vi at underrette vore medlemmer om hvad der skulle ske, der blev
skrevet og sagt meget om det. Der blev afholdt et informationsmøde i centeret i
tidsrummet fra kl.18,00 til 21,00, her havde vi regnet med at der løbende ville komme
folk i det tidsrum, men alle kom samtidig ca. mellem 200 & 300 medlemmer, og det
gav problemer, men de blev løst til næsten alles tilfredshed.
Så kom selve overgangen til det nye. Det gik godt, men efterfølgende viste det sig, at
der var mange fjernsyn, som ikke selv kunne finde programmerne, her måtte der flere
ud og hjælpe med indstillingen af tv’et men også dette blev løst.
Så kom det næste problem og det var at samtidig med overgangen skulle vi også
skifte til et nyt bogholderiprogram som hedder Panther. Her skulle alle oprettes på ny
for et få et login nr. for at registrere sig. Det nye system gør også at man fremover
næsten kan klare alt selv med pakkeskift, køb af tillægsprogrammer og hvordan man
fremover vil betale, så der var tryk på hos kassereren.
I den forbindelse vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen, som har udført et stort arbejde
med at få det hele til at køre.
Der har som følge af, at vi har skiftet udbyder, også været en del pakkeskift mellem de
nye programpakker, men i den sidste ende bliver det nok status quo, dog er der flere
der har valgt at køre internettet uden tv programmer.
Af nye udstykninger vil der komme på Rynkebyvej / Linde Alle / Åvangen / Gestelevvej
/ Golfparken, der vil også komme en del lejligheder i selve bymidten.

Jeg fortalte ved sidste generalforsamling, at jeg fratræder som formand og
bestyrelsesmedlem, derfor er det den sidste formandsberetning fra min side.
Jeg vil rette en stor tak til alle der gennem årene har været en del af den bestyrelse,
der har været omkring mig, og fået foreningen til at være det den er i dag.
Jeg vil hermed slutte min beretning. ”
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Regnskabet ved kassereren
Regnskabet for 2019 blev gennemgået af Jan Jørgensen.
Spørgsmål fra salen: Posten ’Generalforsamling/bestyrelsesmøder’, hvad indeholder
den? Jan J. svarede: Når bestyrelsen har holdt møder i årets løb, har vi spist i
forbindelse med dem. Ved sidste års generalforsamling blev der også serveret øl/vand
til de fremmødte. Det er det, der ligger i den udgift.
Spørgsmål fra salen: Hvad indeholder posten ’Hensættelse til anlæg’? Jan J.
svarede: Da vi tidligere investerede i nyt anlæg (udvidelser) til foreningen, måtte vi
dels have et ekstra tilskud (ekstra indbetaling) fra medlemmerne og delt låne pengene.
Vi besluttede efterfølgende, at vi ville gå konservativt til værks, nemlig først spare
pengene op, og derefter investere. Det er til nyinvesteringer, at hensættelserne skal
bruges.
Spørgsmål fra salen: Hvad indeholder posten ’Kørselsgodtgørelse’? Jan J. svarede:
Vi har i årets løb været til en hel del møder, som har ligget uden for Ringe og omegn,
bl.a. med YouSee i forbindelse med, at vi skulle finde ud af, om vi kunne finde en
løsning og forlænge TV-kontrakten. Derudover har bestyrelsen været til møder med
andre udbydere, og ikke mindst med Asom-Net, som nu er vores nye TV-udbyder.
Regnskabet for 2019 blev herefter godkendt.
4. Forelæggelse af næste års budget
Budget 2020 blev forelagt af Jan Jørgensen.
Spørgsmål fra salen: Ang. posten ’Kontingent’, der er nedgang i indtægten. Jan J.
svarede: Grunden er bl.a. at en del medlemmer vælger en TV-pakke med færre
kanaler i (lavere udgift for medlemmet), og nogle vælger udelukkende Internet fra
RFA. Derfor er kontingentindbetalingen sat lavere i budgettet.
Spørgsmål fra salen: Hvad ligger der i posten ’Konsulentbistand’? Jan J. svarede:
Der ligger et stort merforbrug af timer for bestyrelsens medlemmer, ikke mindst her i
starten året, hvor vi har skiftet TV-udbyder, konsulentbistanden bliver brugt til at
aflønne en del af bestyrelsen for meget ekstraarbejde, og ikke mindst er der afsat
midler på samme konto til merarbejde, når foreningen overgår til eget Internet efter 3.
kvartal (mere herom under punktet ’Indkomne forslag’).

Spørgsmål fra salen: Hvad ligger der af anskaffelser under ’Småanskaffelser’? Jan J.
svarede: Beløbet er afsat som bufferzone, når vi overgår til eget Internet, kan der være
poster (udgifter), som ikke er blevet medtaget i det oprindelige budget. Derfor har vi
afsat et ekstra beløb.
Spørgsmål fra salen: Kontoen ’Annoncer’ er sat betydelig højere end tidligere? Jan J.
svarede: I forbindelse med oprettelse af eget Internet, skal vi reklamere for det, fordi
tidligere havde vi en udbyder (YouSee) som gjorde det for os, nu skal vi selv stå for
det hele.
Budget 2020 blev vedtaget/taget til efterretning.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen stillede forslag om at drive eget Internet fra 4. kvartal 2020.
Carsten Lindholm/Jan Jørgensen fremlagde bestyrelsens forslag:
”Det kræver en stor investering, at drive sit eget internet, der skal anskaffes teknisk
udstyr til antennehuset og til alle skabe, der står i foreningens dækningsområde
(Cmts, netværksudstyr m.m.), ligeledes skal alle der tilmeldes internettet have nye
modems, en investering alt i alt i omegnen af ca. 2,6 millioner. kr. Det forventes, at
investeringen kan være tilbagebetalt efter 2 år.
Budgettet er udarbejdet med priser for en 150/50 forbindelse til kr. 149,- og en
300/150 til kr. 299,Spørgsmål fra salen: Godt at I tilbyder eget Internet i foreningen, men hvad med
højere hastigheder (1.000 Mbit?). Jan Jørgensen svarede: Vores anlæg kan
maksimalt gå op til 500 Mbit med nuværende udstyr. Efter de to første år er gået, og
investeringen er tilbagebetalt, kan vi overveje en opgradering af nettet, og derved
opnå højere hastigheder.
Spørgsmål fra salen: Hjælper bestyrelsen medlemmerne, når de nye modems skal
tilsluttes? Jan J. svarede: Ja, vi skal nok hjælpe/finde en løsning, når de nye modems
skal tilsluttes.
Den tekniske side af projektet blev debatteret livligt på aftenens møde mellem
medlemmer og bestyrelsen.
Forslaget fra bestyrelsen om at drive eget Internet blev enstemmigt vedtaget.
6. Vedtagelse af honorar til formand og kasserer
Bestyrelsen stiller forslag om uændret honorar
”Formandens og kassererens løn er uændret 30 kr. pr. mulig tilslutning pr. år.
Forslaget blev vedtaget.

7. Vedtagelse af næste års kontingent
Internet uden TV
600,00 kr.
Grundpakke
1.695,00 kr.
Mellempakke
4.495,00 kr.
Fuldpakke
6.595,00 kr.

Priserne for 2020 blev vedtaget.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
På valg:
Formand Mogens Enger (modtager ikke genvalg)
Sekretær Carsten Lindholm (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Karsten Richardt (modtager genvalg)
Suppleant Erling Nielsen indstilles som nyt bestyrelsesmedlem
Da der ikke var yderligere som ønskede at stille op, blev Carsten Lindholm og Karsten
Richardt genvalgt og Erling Nielsen nyvalgt til bestyrelsen.
Niels Otto Knudsen blev nyvalgt som suppleant.
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 (begge modtager genvalg)
Da der ikke kom andre forslag til kritiske revisorer, var det genvalg.
10. Eventuelt
Carsten Lindholm: Husk at der afholdes afskedsreception for Mogens Enger fredag
den 28/2-20 kl. 14-17 her i Idrætscenter Midtfyn.
Spørgsmål fra salen: Når man hører radio via TV, så får vi reklamer for jyske
virksomheder. Erling Nielsen svarede: Det er desværre et kendt problem, og vi har
bedt ASOM-Net om at sætte P4-Fyn på i stedet for den jyske ’udgave’. Vi tager
henvendelse til dem igen.

Spørgsmål fra salen: Kortbetaling i Selvbetjeningsmodulet er væk? Medlemmet får
vejledning fra bestyrelsen.
Spørgsmål fra salen: Får vi mulighed for at vælge kanaler, som vi tidligere har gjort?
Jan J. svarede: Vi er bundet af det udbud som ASOM-Net tilbyder/udbyder og de
kanaler, som de har forhandlet hjem.
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 1. marts 2020
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