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Referat fra Ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 28. februar 2012 kl. 19.00
Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.
Præsentation af bestyrelsen Kasandra Stubkjær, Erik Jepsen, Jørgen Lyngstrup, Povl-Erik Høxbroe samt
suppleant Michael Bülow. Suppleant Poul Rasmussen var fraværende.

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Jacob Madsen Teknisk direktør i Egedal, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt og beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter.
Der var fremmødt 125 husstande.
Som referent blev udpeget Povl-Erik Høxbroe.
Forsamlingen accepterede, at generalforsamlingen af hensyn til referatet blev optaget på en computer.
Der blev valgt fire stemmetællere af hensyn til en evt. skriftlig afstemning.

2) Beretning om foreningens virksomhed
Bestyrelsens beretning var fremsendt sammen med indkaldelsen.
Formanden læste beretningen op, og supplerede med de tiltag der er kommet til i løbet af de første måneder i 2012.
Særligt blev fremhævet, at bestyrelsen havde tilbageholdt et beløb overfor Canal Digital i forbindelse med opgraderingen i
2009. Beløbet ville først blive betalt når en overleveringsforretning, endelig dokumentation og en tilstandsrapport var afsluttet.
Da Stofa købte kontrakten for Family Mix af Canal Digital, var ovennævnte ikke på plads. Sammen med Stofa er der fundet en
løsning, således at ovennævnte kan komme på plads. I denne forbindelse vil Dansk Kabel TV (DKA) udføre en del af arbejdet.
Ved indgangen til 2012 havde foreningen 1.117 medlemmer. Der arbejdes på at tilslutte yderligere boliger ved Søvænge.
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Kommentar fra Chris Kellaway, Glentevej 13: Takkede for et meget godt og grundigt indlæg. Undrede sig over, at beretningen
blev læst op, for den var med i indkaldelsen, så man kunne forberede sig til generalforsamlingen.
Svar fra Herman Ransborg: I modsætning til tidligere år vurderede jeg, at der var kommet så mange nye ting og forhold til
efter at beretningen var skrevet, så hvis jeg ikke havde læst beretningen op og suppleret med kommentarer, ville i ikke kunne
genkende beretningen. I princippet har du fuldstændig ret, det er heller ikke rart at skulle stå og læse det op.
Beretningen blev godkendt.

3) Aflæggelse af årsregnskab
Regnskabet var fremsendt sammen med indkaldelsen.
Kassereren Povl-Erik Høxbroe nævnte, at resultatet blev et plus på kr. 266.931,00.
Informerede om, at der er i kvartal 4 i 2011, er forbrugt af det tilbageholdte beløb overfor Canal Digital.
Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til årsregnskabet.
Årsregnskabet blev vedtaget.

4) Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår at vi beholder TV 2 som betalingskanal i grundpakken. TV 2 er pr. januar 2012
betalingskanal. Bestyrelsen foreslår, at vi dette til trods beholder TV 2 i grundpakken.
Formanden nævnte, at det ikke er rart at afvige et princip med kun at have ikke betalingskanaler i grundpakken,
men han havde erfaret, at samtlige foreninger med Family Mix på nær en, havde valgt at have TV2 med i grundpakken.
Hvis medlemmerne stemte nej, kunne TV2 tilvælges enkeltvis, men til en højere pris.
Forslaget blev vedtaget med et ja - tæt på 100 % fra de fremmødte medlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at vore medlemmer skal have glæde af alt hos Stofa?
Bestyrelsen foreslår at vi tager Family Mix plus med.
For brugerne vil det være at få prikken over i'et med i det nye Family Mix.
Formanden begrundede forslaget med en meget grundig gennemgang i 2 indlæg - før og efter en pause på 10 min.
Efterfølgende oplyste formanden, at hele indlægget og detaljerne kan ses og læses på foreningens hjemmeside www.aovnet.dk
under generalforsamling. Stofa vil også udsende information og prisinformation til medlemmerne.
Formanden nævnte, at første års betaling (2012) ville kassen kunne betale. Årsag hertil var, at undgå reguleringer af
kontingentet, hvis Family Mix plus blev implementeret på anden dato end den vi krævede op for.
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BEMÆRK. På hjemmesiden www.aovnet.dk vil der blive informeret om aktiviteter og datoer fra Stofa.
Eks. når Stofa 1/4-2012 leverer alle kanaler selv, startdato for Family Mix plus etc.
Indlæg fra Henrik Hansen, Lotusvej 12: Forespurgte om det var økonomien på kr. 12,00 pr. måned. For ved at sige ja kunne
medlemmerne jo spare det på kortafgift og internet, da der ydes en rabat på 10 %.
Svar fra Herman Ransborg: Ja – det er helt korrekt.
Indlæg fra Niki Vesterlund Nielsen, Agavevej 1: a. Forespurgte til hvor mange Stofa kunder der har Zaptor boks.
b. I forbindelse med Stofa stiger priserne og udvalget bliver dårligere. Pakkerne bliver mindre og de stiger i pris.
c. Mente at bestyrelsen havde skøjtet meget let over de priser.
Svar fra Herman Ransborg: a. Jeg ved det ikke, men nogle af de løsninger som jeg synes er smart kommer først til juli 2012, og
jeg tror, at de har fået barberet nogle af de børnesygdomme af, som både Stofa og YouSee havde for år tilbage. Jeg tror det
kører stabilt i dag, og vi har set det virke i praksis.
b. Generelt er der det, at TV-kanaler stiger og de er dyre i Danmark. Specielt sportskanaler og herunder fodboldkanaler er
helt ublu i deres krav om stigning hele tiden. Eks. siger YouSee at de dropper det. Canal Digital sagde, at Champions League
ville de ud af. Det er sådan, med internationalt professionelt sport, hvor der kommer så mange penge ind i det, at det er en
ballon der er ved ar briste, så bliver det dyrere og dyrere med kanaler - det er den ene årsag til at TV-kanaler stiger.
Den anden årsag er, at vi selv ønsker så mange forskellige varianter af kanaler.
c. Jeg har ikke mulighed for at gå ned og begynde på at vurdere, hvad koster den ene kanal, og hvor meget er den steget når
der bliver lavet om på det – det er meget svært - men hvis man synes det er for dårligt, så skriv til Stofa, at man synes det er for
dårligt. De er nødt til at bundle det for at få nogle rabatter, der er en kamp omkring priser, og Stofa skal nok også overleve,
jeg synes stadig væk de er billigere end YouSee.
John Ranker, Egevej 22: Forespurgte om Zaptor boksen kræver bredbånd fra Stofa. Havde selv firmabetalt internet.
Svar fra Herman Ransborg: Ja man kan ikke benytte de smarte løsninger fra Stofa uden en Stofa forbindelse som er gratis.
Modem leveres gratis, du skal selv sørge for, at din boliginstallation er klar til det. Du kan stort set have det gratis, mere
kræver Zaptor boksen ikke. Det er din egen vurdering, om du ønsker at have to internet forbindelser.
Det er korrekt, at du får mest ud af det, hvis du har en internet løsning fra Stofa.
Løsningen hvor TV kan flyttes/ses på PC eller Ipad etc. kræver en Stofa forbindelse på 4mbit.
WEB-TV go (eks. i sommerhuset virker også uden en internet forbindelse til Stofa).
Forslaget blev vedtaget, et fåtal på under 5 medlemmer stemte imod. Et enkelt medlem stemte hverken for eller imod.

5) Forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget forslag.

6) Beslutning om overskuddets anvendelse
Kassereren: bestyrelsen indstiller, at overskuddet går ind i foreningens kassebeholdning.
Dirigenten spurgte om forsamlingens holdning til dette.
Forslaget blev vedtaget

7) Budget for det løbende regnskabsår
Budgettet blev præsenteret, og herunder at færdiggørelsen af opgraderingen og dokumentation fortsætter i 2012.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til budgettet.
Budgettet blev vedtaget

8) Fastlæggelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
Formanden oplyste, at kontingentet for 2012 være på kr. 1.093,00 inkl. moms.
Årsbidraget på kr. 1.093,00 blev vedtaget.
NB. Kassereren nævnte, at samtidig med at kontingentet for 2012 betales, vil der være mulighed for at tilmelde sig
Nets (PBS) således, at kontingent for 2013 trækkes direkte på den ønskede konto.

9) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Formanden oplyste, at hele bestyrelsen var villig til genvalg.
Genvalg til Herman Ransborg, Jørgen Lyngstrup, Erik Jepsen, Kasandra Stubkjær og Povl-Erik Høxbroe.
Formanden oplyste, at suppleanterne var villige til genvalg.
Genvalg til Poul Rasmussen og Michael Bülow.
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10) Valg af revisor og revisorsuppleant
Formanden oplyste, at Erik Vestergaard Svendsen var villig til genvalg.
Erik Svendsen blev genvalgt.
Formanden oplyste, at revisor suppleant Erik Krogsgård var villig til genvalg.
Erik Krogsgård blev genvalgt.

11) Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden, og klokken 21.15 blev mødet lukket.
Ølstykke den 7/3-2012

________Signeret___________
Jacob Madsen Dirigent

_______ Signeret __________
Povl-Erik Høxbroe Sekretær

Der er mange gode informationer til medlemmerne på foreningens hjemmeside

www.aovnet.dk
Eksempelvis: Alt det nye fra Stofa, se under generalforsamling og kontakt til bestyrelsen
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