Referat af ordinær generalforsamling
onsdag den 15. september 2021 kl. 19.00.
Formand Jan Jørgensen bød velkommen.
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 Jan Jørgensen
Formandsændring februar 2021
Carsten Lindholm skiftede ved årsskiftet arbejde, og dette var ikke foreneligt med
formands jobbet i Ringe Fællesantenneforening. Carsten udtrådte derfor af
bestyrelsen i februar i år.
Bestyrelsen konstituerede sig derefter og jeg blev formand. I samme forbindelse fik vi
arbejdsopgaverne beskrevet, og der ligger opgaver fordelt på både bestyrelsens
medlemmer samt suppleanter, der understøtter foreningens drift.
Vi er i dag en harmonisk sammensat bestyrelse med en god tone/samarbejde, der får
foreningen til at fungere.
Internet.
Vi havde igennem 2019/2020 forhandlet med YouSee omkring internet setup uden at
nå frem til et resultat/produkt som kunne opfylde det krav vi ønsker at tilbyde vores
medlemmer med hensyn til hastigheder/pris samt bindings periode/investering.
Udover dette: Vi oplever YouSee som en virksomhed der ikke har fokus på kunderne,
store administrative systemer, hvor de mangler overblik til stor gene for både
medlemmer og bestyrelse.
Vi opnåede enighed med ASOM-NET om en fornuftig opsætning i start af 2020. Og
2020 kom således til at stå i forberedelsernes tegn til Internet. Vi kører på låneudstyr i
nettet og arbejder på at ombygge nettet til ny teknologi, således at vi kommer til at
kunne tilbyde højere hastigheder end 150/300 Mbit som vi er startet med. Forhåbentlig
kommer dette til at ske i 1. kvartal 2022.
Vi lykkedes trods Corona med at udlevere ca. 1700 modems i løbet af september
2020 og gik i luften med Internet 28-9-2020.
Igangsætningen har gået ganske fornuftig. Enkelte opsætninger er rettet efter 28-92020 og i dag har vi et velfungerende net.
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Vi arbejder løbende på at forbedre nettet, udskifte forstærkere osv. for at gøre det
mere stabilt.
I bestyrelsen arbejder vi på, at omdanne foreningen til at køre på et mere professionelt
plan som afspejler det krav, der stilles til at køre” en mindre virksomhed” som er den
transformation vi er i gang med.
Vi er i gang med at udarbejde:
Vision
Ringe Fællesantenneforenings vision er at levere tv/radio samt bredbånd i en god og
stabil kvalitet til konkurrencedygtige priser.
I vores naturlige dækningsområde, der udbygges i takt med Ringe udvikler sig.
Strategi
5 års plan
Medlemmerne af bestyrelsen er utroligt engageret. Og der bruges mange timer på
møde aktivitet, drift, fejlsøgning hos medlemmer, drift af internet dvs. udlevering af
modems oprettelse i systemer, igangsætning, afhjælpning af både TV, internet signal
hos medlemmer.
Ofte ser vi ganske tvivlsomme installationer, der ikke opfylder nutidens krav til signal
hos medlemmerne.
Jeg vil estimere, at vi som forening sparer på den rigtige side af 150.000 -200.000 dkk
med det arbejde, der bliver udført af bestyrelsesmedlemmer hos vores medlemmer.
TV
Ved udgangen af 2020 havde vi følgende antal af pakker:
576 grundpakke
1006 mellempakke
459 fuldpakke
Vi ser et fortsat fravalg af tv pakker og medlemmer går længere ned i pakker eller
tager pakke uden tv.
Hjemmeside
Ud over dette arbejder vi på at lancere en ny og mere tidssvarende hjemmeside som
gerne skulle være oppe og køre inden for ca. 4 uger.
Jeg vil hermed afslutte formandens beretning.

2

Spørgsmål fra salen: Hvis andre overtager nettet, hvordan kan de så tilbyde
1000/1000 Mbit?
Jan J. svarede: Det er ikke selve nettet, der er problemet, men derimod forstærkerne
som ikke kan klare hastigheden.
Beretningen blev hermed godkendt.
3. Regnskabet ved kassereren
Regnskabet for 2020 blev gennemgået af Lone Larsen.
Spørgsmål fra salen: Hvad er småanskaffelser?
Jan J. svarede: Det er bl.a. det IT-udstyr der er indkøbt ifm. udleveringen af modems
(computere, printere og scannere)
Regnskabet for 2020 blev godkendt.
4. Forelæggelse af næste (dette) års budget
Budget 2021 blev forelagt af Jan Jørgensen.
Jan J.: De henlæggelser der er foretaget, skal bruges til den planlagte opgradering af
nettet.
Spørgsmål fra salen: Indtægten fra Internet-delen er betydelig større i dette års
budget end tidligere, hvorfor?
Jan J. svarede: I år 2021 har vi Internettet kørende hele året til at give indtægter, i
2020 startede vi først ca. 1. oktober.
Budgettet blev taget til efterretning.
5. Indkomne forslag
Der er kommet flg. forslag ind:

Jan J. svarede: Det forslag går fint i tråd med foreningens visioner for fremtiden, vi
arbejder også på at få højere hastigheder i nettet. Som det ser ud nu, vil det
sandsynligvis kunne ske fra 1. kvartal 2022.
Forslaget blev vedtaget, og bestyrelsen arbejder videre med det.
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6. Vedtagelse af honorar til formand og kasserer
Bestyrelsen foreslår følgende:
Formand 126.000 kr./år
Kasserer 126.000 kr./år
Vedtaget af generalforsamlingen.
7. Vedtagelse af næste (dette) års kontingent
Internet uden TV
39,00 kr./måned
Grundpakke
149,00 kr./måned
Mellempakke
399,00 kr./måned
Fuldpakke
599,00 kr./måned
Jan J. kommenterede priserne: Det er især sportskanalerne der er blevet dyrere, og
det forventes, at de stiger yderligere fra januar 2022.
Priserne blev vedtaget af generalforsamlingen.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
På valg:
Formand Jan Jørgensen (modtager genvalg)
Næstformand Asmund Nielsen (modtager genvalg)
Kasserer Lone Larsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Jack Kyhe (afløste Carsten Lindholm, modtager genvalg)
Da der ikke var yderligere som ønskede at stille op, blev ovennævnte genvalgt til
bestyrelsen
Henning Hugger 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.
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10. Eventuelt
Kommentarer og spørgsmål fra salen:
’Mener at skiftet til ASOM-Net er forløbet godt’
Jan J. takkede for roserne, og kunne berette, at især Wifi-delen på modemmet har
voldt nogle problemer. 2.4 Ghz og 5.0 Ghz har været sat op med samme navn, dette
er uhensigtsmæssigt, ASOM-Net har rullet et ’navneskift’ ud, så de to net ikke hedder
det samme mere.
Spørgsmål:
Supporttiden starter først kl. 09.00, det er sent, hvis man sidder hjemme og arbejder
fra kl. 07.00 og ikke kan få kontakt (nettet er nede).
Svar:
Bestyrelsen foreslår, brug de telefonnumre, som står på hjemmesiden til bestyrelsens
medlemmer, vi har nogle ’kanaler’ vi kan trække på.
Spørgsmål:
Nogle medlemmer har problemer med, at modemmet ikke giver nok Wifi-signal.
Svar:
Der foreslår bestyrelsen, at man køber et Mesh-netværk eller lignende til at øge
styrken med.
Jan J.: Vi reklamerer ikke godt nok med, at et Mesh-netværk eller lignende kan øge
længden og styrken af Wifi-signalet, men det vil vi gøre noget ved, når den nye
hjemmeside er oppe og køre.
Spørgsmål:
Er Ringe Fællesantenneforening med i de nye udstykninger i Ringe?
Svar:
Jan J.: Vi er med alle de steder, vi opfatter som vores dækningsområde.
Vi skal sørge for, at vi hele tiden har et opdateret/opgraderet net, så vi kan følge med
dem som udbyder Fiber-net.
Spørgsmål:
Der har været nedetid i Golfparken (Bøgedalsparken)?
Svar:
Jan J: Det var svært for os at gøre noget, da vi desværre ikke blev orienteret om, at
der havde været problemer.
Herefter var den ordinære generalforsamling slut.
Dirigent Niels Ross Sørensen takkede for god ro og orden.
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Jan Jørgensen afsluttede det hele ved at takke for fremmødet til generalforsamlingen.
Niels blev ligeledes takket for indsatsen som dirigent.
Karsten Richardt, Ringe den 20. september 2021
Underskrifter:

____________________________
Dirigent Niels Ross Sørensen

____________________________
Formand Jan Jørgensen

______________________________
Næstformand Asmund Nielsen

____________________________
Kasserer Lone Larsen

______________________________
Sekretær Karsten Richardt

___________________________
Bestyrelsesmedlem Erling Nielsen

______________________________
Bestyrelsesmedlem Jack Kyhe

___________________________
Suppleant Niels-Otto Knudsen

Konstituering;
På et møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Bemandingen af
posterne formand, næstformand, kasserer og sekretær blev som følger:
Formand: Jan Jørgensen
Næstformand: Asmund Nielsen
Kasserer: Lone Larsen
Sekretær: Karsten Richardt
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