
 
 

Referat af ordinær generalforsamling  

torsdag den 3. marts 2022 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 

Så står vi her igen. Sidst var den 15-9-2021. 

Vi har lanceret ny hjemmeside. Siden er under løbende udvikling. Og jeg håber I har 

haft lejlighed til at besøge den. Vi har samlet info omkring TV / internet, priser, 

opsætning såvel som der er adgang til selvbetjeningen. 

Vi har prøvet at bygge siden op så medlemmerne er så selvhjulpne som muligt. 

Mødereferater/referat af generalforsamlingen ligger ligeledes tilgængelig her. 

TV 

Ved udgangen af 2021 havde vi følgende antal af pakker: 

Grundpakke 569 medlemmer mod 576 i 2020 

Mellempakke 983 medlemmer mod 1006 i 2020 

Fuldpakke 479 medlemmer mod 459 i 2020  

I alt 2031 med tv pakker mod 2041 i 2020. 

356 internet u/tv 

 

Vi har et næsten uændret antal medlemmer med tv pakker. Hvilket er første gang i 

flere år 

Internet  

Med hensyn til internetkunder er der fremgang at spore. De endelige tal for 2021 blev 

oplyst af formanden til de fremmødte. 

 

 



 
 

Anlægget 

Vi har i løbet af året udskiftet en del forstærkere, dette er udført for at få et mere stabilt 

net. Vi har forsat udfald i nette og arbejder løbende på forbedringer. 

 

Internet / HYBRID FIBER 

Vi har indgået aftaler med ASOM-net/DKTV omkring opgradering af nettet med henblik 

på at kunne tilbyde højere internet hastigheder. Nettet går fra 12 ´øer til 24 ´øer.  

 

Hvilket gør at vi kan have højere hastigheder til de enkelte medlemmer uden at 

overbelaste nettet. Man kan sige at vi går mere i retningen af Fiber. Alle 24 ´øer bliver 

bundet op med fiber og vi genbruger således kun coax kablerne in til det enkle 

medlem. Opgraderingen af nettet betyder, vi kommer til at sige farvel til FM radio 

signalet. 

Opgraderingen er en fremtidssikring af nettet, og er forberedt til at vi kan splitte op i 

yderligere øer om nødvendigt. 

Opgraderingen skal sikre, at vi er konkurrencedygtige på både TV/internet, både med 

hensyn til kvalitet men ikke mindst hastigheder/ pris. 

Opgraderingen er en investering på ca. 3,3 -3,5 mill. kr. Investeringen finansieres af 

foreningens hensættelser til anlægget. Mere herom under budget. 

 

Vores Vision 

 Ringe Fællesantenneforenings vision er, at levere tv samt bredbånd i en god og stabil 

kvalitet til konkurrencedygtige priser.  

 I vores naturlige dækningsområde, der udbygges i takt med Ringe udvikler sig. 

 

Medlemmerne at bestyrelsen er utrolig engageret. Og der bruges mange timer på 

mødeaktivitet, drift, fejlsøgning hos medlemmer, drift af internet dvs. udlevering af 

modems, oprettelse i systemer, igangsætning, afhjælpning af både TV, internet signal 

hos medlemmer. 

Vi er godt forankret i nærområdet og kan derved noget som de større spillere i 

markedet ikke er i stand til. 

Vi ser stadig  

Oftest ser vi ganske tvivlsomme installationer, der ikke opfylder nutidens krav til signal 

hos medlemmerne. 



 
 

Jeg vil rette en tak til en virkelig aktiv bestyrelse, det er en fornøjelse, at se hvordan 

opgaverne bliver løst med ildhu og gå på mod i hverdagen.  

 Jeg vil hermed afslutte formandens beretning.  

 

3. Regnskabet ved kassereren 

Regnskabet for 2021 blev gennemgået af Lone Larsen. 

Spørgsmål fra salen: Om vi betaler renter til banken? Lone L. svarede: Ja, vi betaler 

en del renter til banken. 

Spørgsmål fra salen: Om ASOM-Net står som opkræver af kontingent til foreningen? 

Lone L svarede: ja, opkrævningen foregår gennem regnskabsprogrammet, som er 

tilknyttet ASOM-Net, men de laver ikke noget af arbejdet, det gør jeg. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Forelæggelse af dette års budget (2022) 

Budget 2022 blev forelagt af Jan Jørgensen. 

Spørgsmål fra salen: Er der moms på Copydan-afgiften? 

Jan J. svarede, at vi afventer besked fra FDA om problematikken. 

Spørgsmål fra salen: De mange midler der er afsat til generalforsamlingen, burde 

kunne give mulighed for, at vi får udleveret regnskab i A4, så vi kan læse tallene. 

Jan J. svarede, at det ikke udelukkende var til generalforsamlingen, at der var afsat 

midler, men til alle årets møder. Er dog helt enig i, at næste år trykkes regnskabet på 

A4-papir. 

Budgettet taget til efterretning. 

 

5. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

 

6. Vedtagelse af honorar til formand og kasserer 

Bestyrelsen foreslår følgende: 

Formand 160.000 kr./år 

Kasserer 160.000 kr./år 

 

Vedtaget af generalforsamlingen. 

 

 



 
 

7. Vedtagelse af (dette) næste års kontingent 

Internet uden TV  39,00 kr./måned  

Grundpakke 199,00 kr./måned  

Mellempakke 449,00 kr./måned  

Fuldpakke 649,00 kr./måned 

Priserne blev vedtaget af generalforsamlingen.  

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 

 

Erling Nielsen (modtager genvalg) 

Karsten Richardt (modtager genvalg) 

Suppleant Niels-Otto Knudsen (modtager genvalg)  

Da der ikke var yderligere som ønskede at stille op, blev ovennævnte genvalgt til 

bestyrelsen. 

 

9. Valg af registreret/statsautoriseret revisor. Samt 2 kritiske revisorer valgt af og 
blandt medlemmerne 
 
Korsgaard Revision A/S v/Anders Korsgaard (modtager genvalg) 

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 

Ingen spørgsmål. 

 

Herefter var den ordinære generalforsamling slut. 

Dirigent Niels Ross Sørensen takkede for god ro og orden. 

Jan Jørgensen afsluttede det hele ved at takke for fremmødet til generalforsamlingen.  

Niels blev ligeledes takket for indsatsen som dirigent.  

 

Karsten Richardt, Ringe den 3. marts 2022 



 
 

 

 

Underskrifter:  

 

 

____________________________ 

Dirigent Niels Ross Sørensen 

 

 

 

____________________________  ______________________________ 

Formand Jan Jørgensen  Næstformand Asmund Nielsen 

 

 

 

____________________________  ______________________________ 

Kasserer Lone Larsen   Sekretær Karsten Richardt  

 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Bestyrelsesmedlem Erling Nielsen  Bestyrelsesmedlem Jack Kyhe 

 

 

 

___________________________  Afbud_________________________ 

Suppleant Niels-Otto Knudsen  Suppleant Henning Hugger 

 



 
 

 

 

 

 

 

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 


