
 
 

Referat af ordinær generalforsamling  

torsdag den 2. marts 2023 kl. 19.00. 

27 fremmødte. 

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.  

Vi har nu haft vores hjemmeside oppe at køre i nyt design i et års tid. 

Siden er løbende blevet rettet til.   

Og jeg håber I har haft lejlighed til at besøge den. Vi har samlet info omkring tv 

/internet, priser, guider til opsætning, såvel som der er adgang til selvbetjeningen. 

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

Møde referater/referat af generalforsamlingen ligger ligeledes tilgængelig her. 

Tv 

Ved udgangen af 2022 havde vi følgende antal af pakker: 

Grundpakke 541 medlemmer mod 569 i 2021 

Mellempakke 923 medlemmer mod 983 i 2021 

Fuldpakke 466 medlemmer mod 479 i 2021  

I alt 1920 med tv pakker mod 2031 i 2021. 

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

flere år 

Med hensyn til Internetkunderne, blev de endelige tal for 2022 oplyst af formanden til 

de fremmødte. 

 

 

 

 



 
 

Anlægget 

Vi er er færdige med opgraderingen til Hybrid fiber, og har nu vores net bundet op i 24 

øer mod tidligere 12 øer. 

I november og december kørte vi test, og havde alle modems låst op til 1200/100 Mbit 

for at stressteste systemet. Vores anlæg bestod testen og vi kan med ret stor sikkerhed 

garantere, at modemmet leverer den hastighed, det er sat op til.  

Som følge af dette har vi lanceret nye internetpakker pr 1. februar og i samme 

ombæring sænket prisen på vores hurtigste forbindelse. Nemlig 1200/100 Mbit til 249 

dkk. I samme forbindelse har vi sænket prisen på 300/60 til 219 dkk. 

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 har holdt sig inden for budgettet.  

Som prisbilledet ser ud nu i markedet er vi ganske konkurrencedygtige på 

Pris/Hastighed i forhold til det kommende fibernet i byen. 

Bestyrelse  

Og det at være forenings drevet non profit forening, der er lokal forankret, kan vi noget 

som de store spillere ikke kan. 

Medlemmerne af 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 ser stadig  

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

hos medlemmerne. 

Og med de nye hastigheder på internettet er det vigtigt at understrege, at 

medlemmernes egen opsætning af netværk skal være up to date for at udnytte 

hastighederne, vi ser netværkskort der kan maks. 100 Mbit, netværkskabler der er 

under 5E kategori, Wifi routere der står bag sofaer eller i et skab. Alt dette kan give 

udfordringer med hensyn til hastighed og forbindelse. 

Husk ved måling af hastigheder, altid med kabel direkte på modemmet, ellers får man 

ikke det korrekte billede. 



 
 

 

 

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. 

 

Spørgsmål fra salen: Du nævner Fibernet i Ringe? 

 

Svar fra Jan Jørgensen: Ja, det er Energi Fyn der graver og de vil sammen med deres 

udbydere tilbyde Internet fremover, de vil naturligvis være en konkurrent til Ringe 

Fællesantenneforening. 

 

Spørgsmål fra salen: Fiber, kan Playmaker virke over det net også? Og kan prisen på 

TV-pakkerne sættes ned, hvis man udelukkende bruger Playmaker? 

 

Svar fra Jan Jørgensen: Mange bruger Playmaker og den forbedres hele tiden. Prisen 

på TV-pakkerne kan ikke sættes yderligere ned, det er udbyderne der bestemmer 

prisen, vi tjener ikke noget på pakkerne. 

 

Jeg vil hermed afslutte formandens beretning. 

 

  

3. Regnskabet ved kassereren 
Regnskabet for 2022 blev gennemgået af Lone Larsen. 

 

Spørgsmål fra salen: Nytilslutninger i regnskabet, indtægter contra udgifter? 

 

Svar fra Lone Larsen: Udgifterne til nytilslutninger er større end indtægterne, fordi 

egenindbetalingen ikke udgør fuld betaling hos medlemmet. 

 

Spørgsmål/kommentar fra salen: Regnskabet ser godt ud, og hensættelserne til 

investeringer ser fornuftige ud. 

 

Svar fra Jan Jørgensen: Ja, vi sparer op til yderligere investeringer.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Forelæggelse af dette års budget (2023) 
Budget 2023 blev forelagt af Jan Jørgensen. 

 

Spørgsmål fra salen: Kontingentindtægterne i 2022, hvordan hænger de sammen 

med de budgetterede tal for 2023? 

 

Svar fra Jan Jørgensen: Det er betalingskanalerne, der giver udsvinget, vi tjener ikke 

penge på TV-kanalerne. 

 

Spørgsmål fra salen: Det er et højt beløb, der er afsat til annoncer i 2023? 

 

Svar fra Jan Jørgensen: Da vi selv kører vores Internet, skal vi selv lave 

markedsføringen, derfor det høje beløb, der skal bruges penge på annoncer til 

Facebook, hjemmesiden og Fynske Medier. 

 

Spørgsmål fra salen: Kommer der moms på Copydan? 

 

Svar fra Jan Jørgensen: Det afhænger af politikerne, det er politisk bestemt, hvis der 

gør, men endnu har der ikke været flertal herfor. 

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 170.000 kr./år 

Kasserer 170.000 kr./år 

 

Vedtaget af generalforsamlingen. 

 

 

7. Vedtagelse af (dette) næste års kontingent 
Internet uden TV  39,00 kr./måned  

Grundpakke 229,00 kr./måned  

Mellempakke 479,00 kr./måned  

Fuldpakke 679,00 kr./måned 

Priserne blev vedtaget af generalforsamlingen.  

 



 
 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 
 

Jan Jørgensen (modtager genvalg) 

Asmund Nielsen (modtager genvalg) 

Lone Larsen (modtager genvalg) 

Jack Kyhe (modtager genvalg) 

Suppleant Henning Hugger (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 
Spørgsmål fra salen: Det virker til, at samarbejdet med ASOM-Net er godt, men 

udvalget af kanaler kunne godt være anderledes, det virker som om udbuddet er 

meget lukket? 

 

Svar fra Jan Jørgensen: Ja, vi har et samarbejde med dem om at udskifte nogle 

kanaler, men da udskiftningen af en sportskanal ikke blev med den kanal vi ønskede, 

så bibeholdt vi den oprindelige. 

Vi kan ikke sætte flere kanaler i nettet, fordi de rent båndbreddemæssigt er fyldt helt 

ud. TV-kanaler bruger mere plads nu end tidligere. 

 

Ligeledes skal vi også være konkurrencedygtige med priser såvel som hastigheder på 

Internetdelen. 

 

 

 



 
 

 

Spørgsmål fra salen: Markedet for brug af TV og Internet ændres hele tiden? 

 

Svar fra Jan Jørgensen: Ja, vi har lavet en pakke udelukkende med Internet uden TV-

pakker (programmer). 

 

Selve kapaciteten på internettet er ikke brugt op, der er plads til yderligere forbrug i 

fremtiden. 

 

Spørgsmål fra salen: Flexible TV-pakker, kan I tilbyde det også? 

 

Svar fra Jan Jørgensen: Nogle har TV2-Play, andre Viaplay, man kan selv bestemme, 

om man ønsker disse streamingtjenester. 

Et lille hint til et godt program til at teste sin Internethastighed med, er “Fast.com” 

 

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 2. marts 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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   Suppleant Henning Hugger 


