
 
Referat af generalforsamling den 08. marts 2011. 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte, og kunne konstatere at der var i alt 8 
stemmeberettigede 
 
Formanden gik herefter over til 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent, stemmetællere og referent 

Til dirigent valgtes; Vores normal dirigent i Holland. Pga forsamlingens overskuelige antal  valgtes 
en ad hoc løsning,  
Stemmetællere: Ingen  
Referent: Steen Frobenius. 
De fremmødte var enige om at forsamlingen var lovligt indvarslet. 
Pkt. 2 Formandens beretning 

Startede med at gennemgå generalforsamlingen 2010 som kun bød på lidt debat om Animal Planet, 
men ellers havde den været meget fredsommelig. 
Bestyrelsen har holdt 5 møder, hvor det meste har drejet sig om økonomi og digitalisering samt 
selvfølgelig brugerafstemningen, herudover holdes der tæt kontakt via mail og mange ting løses 
denne vej. 
 
Så var der DK4 sagen, kanalen slukkede i februar da Stofa ikke kunne levere grundet uenighed om 
prisen, det skulle kun have varet et par måneder, men der kom først en afklaring i december, hvor 
det var besluttet at kanalen ikke længere skulle være en del af kanaludbuddet. 
 
Brugerafstemningen i november havde 137 afgivne stemmer, og det gav lidt forskydning i udbuddet 
bestyrelsen valgte at følge afstemningsresultatet slavisk bortset fra at en børnekanal blev ændret til 
Cartoon/TCM af hensyn til digitale mulighed. 
 
Så fik foreningen i 2010 sat turbo på internettet med ny maksimal hastighed på 50 Mbit, denne 
forventes at stige til 111 Mbit i løbet af 2011, men da ikke mange har valgt 50 Mbit idag holder 
Stofa lidt igen. 
 
Der tilbydes også telefoni (såkaldt IP-telefoni) hvor der er mulighed for gratis abonnement med 
betaling af opkald, der er tilkyttet vis nummer og telefonsvarer uden ekstra pris. Der kan være store 
penge at spare ved at skifte til IP-telefoni via antennen. 
 
Beretningen sat til debat. 
 
Der var spørgsmål om hvorfor Eurosport var udgået og MTV kommet på.  Formanden oplyste, at 
der ved kanalvalget var valgt tro mod antal afgivne stemmer. Anlægget er fyldt op – så den havde 
simpelt hen ikke fået nok stemmer til at blive optaget i anlægget.  
Beretningen blev godkendt. 
 

Pkt. 3 regnskab 

Kassereren gav ordet til formanden til fremlæggelse. 
Formanden oplyste at revisor havde godkendt regnskabet for 2010, 
Regnskabet blev sat til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 



 

Pkt. 4. Indkomne forslag. 
Forslag fra medlemmerne:   ingen  
Forslag fra bestyrelsen: ingen 

 

Pkt. 5 Budget 2010. 
Formanden gennemgik budgettet. Der er uændret kontingent. 
Enstemmig vedtaget. 
 

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen. 
Der var 3 kandidater på valg. 
Steen Frobenius, Henrik Debel , Kenneth Urup Andersen 
Alle enstemmigt valgt uden modkandidater 
Pkt. 7. valg af 2 suppleanter 

1. Suppleant: Claus Lindorff. 
Pkt. 8 valg af revisor 

Ramsø Revision; enstemmigt valgt. 
Revisorsuppleant:udgår da det er et firma der er valgt til revisionen 
Pkt. 9 valg af administrator 

FDA blev valgt enstemmigt 
Pkt. 10 eventuelt 

Ingen  
Mødet slut 19.30 


