Referat af den ordinære generalforsamling den 21/03-2017 for Vibyantenne .
Formanden bød velkommen til fremmødte og kunne konstatere at der var i alt 8 stemmeberettigede
heraf 0 fuldmagter
Formanden gik herefter over til
Pkt 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Til Dirigent valgtes: Flemming Larsen
Stemmetæller : Claus Christensen
Referent : Steen Frobenius
Dirigenten, kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt og gennemgik dagsordenen
Pkt. 2. Formandens beretning.
Der har i året været afholdt 4 bestyrelsesmøder heraf 2 som optakt til og opfølgning på emner
vedrørende generalforsamlingen i marts 2016 (regnskab, budget og konstituering) herudover har der
været afholdt møder af mere generel karakter, hvor økonomi, samarbejde med Stofa og udvidelser
har været gennemgående punkter.
Der har været afholdt 2 møder fælles med Stofa om samarbejde og udvidelser (primært hvordan
dette kunne betales)
Anlægget er i 2016 blevet gennemgået og løbende opdateret, i slutningen af året blev der nedlagt
fiber til forsyning og opdeling af anlægget i mindre enheder, dette dels for at fjerne kilder til fejl,
dels for at få fordelt belastning af datatraffiken så medlemmerne ikke oplever fald i bestilt
hastighed.
Vi oplevede i august desværre en stribe udfald enten på internet alene eller på TV og internat
samlet, det har i alle tilfælde været muligt at spore fejlene, som enten har været fejl på udstyr som
manglende strøm andre steder, eller som ved det største udfald en fejl på et HPFI relæ i vores
hovedstation, EL-forsyningen er derfor omlagt så en fejl på udstyr ikke breder sig mere end
nødvendigt.
Der vil forsat være fokus på at sikre så stabil drift som muligt i anlægget.
Medlemstallet har i 2016 ligget stabilt omkring de 540 medlemmer,
En forventet udvidelse i Dalen med 42 boliger er sat på pause idet bygherre umiddelbart ønsker
anden leverandør.
Beretningen blev sat til afstemning
Beretning blev godkendt
Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren gav ordet til formanden til fremlæggelse
Overskuddet i forhold til det budgetterede underskud blev forklaret
Revisor har godkendt og påtegnet regnskabet for 2016
Regnskabet blev sat til afstemning
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Pkt. 4. Indkomne forslag
Ingen
Pkt. 5. Budget 2017
Formanden gennemgik det udsendte budgetforslag som svarer til budget 2016.
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Særligt blev udgiften til nodeopdelingen igen påpeget idet denne opgave er udført, men
modtagelsen af regning for udført arbejde udestår til 2017
Budgettet enstemmigt godkendt
Pkt 6. valg af medlemmer til bestyrelsen
Der var 3 kandidater på valg. .
Steen Frobenius, Kenneth Urup, Henrik Debel Ingen modkandidater.
Ovenstående enstemmigt valgt .

Pkt. 7. valg af suppleanter
Flemming Larsen blev valgt
Pkt. 8 Valg af revisor
Bonet Ringvad fra HR Revision Roskilde, tidligere fra Ramsø Revision
Revisorsuppleant: Udgår da det er et firma der er valgt til revision

Pkt. 9 Valg af administrator
Administrator: Stofa valgt.
Pkt. 10 Eventuelt
Ingen punkter
Generalforsamling slut kl 19.20
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Steen Frobenius
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