REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MØRKE-ÅDALENS NET
d. 26-02-2015, Søby Forsamlingshus.
Formanden Silke Lorenzen bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent.
Martin Højholt, Mygind blev valgt og konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt jf. foreningens vedtægter.
2. Valg af referent.
Annette Bøgh, Villendrup blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev fremlagt af formand Silke Lorenzen. I 2014 er der rullet fiber ud i mange af vores
områder med favorable tilslutningspriser. Det kan konstateres, at selvom en del har valgt at tilslutte
sig fiber, har det kun medført, at et fåtal samtidigt opsagt medlemsskabet af vores forening.
Begrundelsen der gives er ønsket om at støtte det lokale initiativ, drevet af frivillige samt at nettet
er billigt og stabilt.
I 2014 har vi mistet 58 medlemmer, men haft en tilgang på 39.
Der blev budt velkommen til brugerne i Hesselballe, vores nyeste område. Der er stadig områder i
vores net, der ikke er fuldt udnyttet bl.a. Hårup. Dette vil PR-udvalget arbejde med i 2015.
I 2014 har der været afholdt et sommer- og julearrangement for de frivillige. Med indførelse af
månedlige møder, hvor Teknikgruppen og Supporten samles med formand og næstformand i
bestyrelsen er der sikret bedre overblik over de opgaver, der skal løses og prioriteten heraf. Der
arbejdes med et nyt Ticketsystem, der skal gøre koordineringsarbejdet mellem Support og Teknik
endnu bedre.
I 2014 er der sket det glædelige, at der er kommet en del nye frivillige til gruppen. Disse har
efterhånden fået tildelt arbejdsopgaver efter et oplæringsforløb.
Mailsystemet, der blev skiftet ultimo 2013 fungerer nu optimalt og tilfredsstillende med godt
samarbejde med vores nye leverandør. Året har også budt på frigivelsen af ny hjemmeside, der er
under videreudvikling.
Selvom 2014 bød på hackerangreb, flere storme, lynnedslag, skift af mailserver, skift af
fiberudbyder, der alt sammen er klaret med flot indsats af teknikerne, har året haft et
tilfredsstillende forløb.
Afslutningsvis rettede Silke en særlig tak til foreningens mangeårige utrættelige support Monica,
der valgte at stoppe i 2014.
4. Bestyrelsen fremsætter sine tanker og visioner for det kommende år.
I 2015 vil PR-udvalget, der har mange ideer planlagt, forsøge at få udbygget medlemsskredsen
indenfor de områder af nettet, hvor der er ledig kapacitet, startende med Hårup og Todbjerg.
Det er samtidigt målet, at foreningens synbarhed i lokalområdet skal øges.
Der vil blive arbejdet videre på den nye hjemmeside.

Teknikgruppen vil igangsætte Ticketsystemet og i øvrigt fortsætte arbejdet med at sikre nettets
stabilitet og hastighed bla. ved at udskifte udstyr med nyere versioner, hvilket allerede er ved at
blive testet.
5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
Steen Johansen fremlagde årsregnskabet og gennemgik hovedtallene. Resultatet viser et
underskud på kr. 25.926.
Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på kr. 175.184. Underskuddet kan alene
henføres til, at der ekstraordinært må bogføres kr. 196.110 som tab fra tidligere år. Som bebudet
på generalforsamlingen 2014 har foreningen entreret med en ekstern revisor, der efter nøje
gennemgang af bilag for perioden 2008-2013 har konstateret tab over denne årrække, der kan
henføres til manglende indbetaling fra medlemmer, fejlagtig bogført indbetaling mv. Årsagen kan
bl.a henføres til et fejlagtigt regnskabssystem.
Der blev fremlagt en udtalelse fra bestyrelsen, som blev oplæst af Silke Lorenzen. Konklusionen
på dette udregningsarbejde og det regnskabsførte ekstraordinære tab er, at regnskabet pr 31/12
2014 er retvisende og at der nu er sket oprydning af de fejlagtige poster, der har figureret som
tilgodehavender i regnskaberne de foregående år.
Budgettet blev fremlagt og gennemgået i hovedtal. Budgettet er i hovedtræk overført uændret fra
2014.
Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent og endvidere rådighedsbeløb til teknik og almennyttige
formål.
Bestyrelsen fremsatte forslag om kontingentbetaling på kr. 0 og et rådighedsbeløb til teknik på op
til kr. 50.000,-. Sidstnævnte beløb er begrænset derved, at en samlet omkostning på over kr.
10.000,- skal godkendes af bestyrelsen. Til almennyttige formål (Skulderklap) afsættes et beløb på
op til kr. 20.000,-.
Bestyrelsens forslag blev godkendt af forsamlingen.
7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
8. Valg til bestyrelsen.
På valg var Silke Lorenzen, Carsten Strandborg, Glenn Leving og Joan Hartwigsen. Glenn og Joan
ønskede ikke genvalg.
Til bestyrelsen var der genvalg af Silke Lorenzen og Carsten Strandborg. Sidstnævnte alene for et
år. Nyvalgt til bestyrelsen blev Martin Højholt, Mygind, Troels Vendelbo, Langskov og Hans-Jørgen
Rindum, Skader.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg var Karsten Olsen og Ivar Andersen, der begge ønskede genvalg. De blev valgt uden
modkandidater.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Valgt som revisor blev Arne Johansen, Halling. Som revisorsuppleant valgtes Karsten Olsen.

11. Eventuelt.
Ordet blev givet frit. Til referat er ført et spørgsmål til kvaliteten af nettet i Søby. Teknikerne kunne
oplyse, at der nu er opsat et ekstra sendepunkt, hvorfor der forhåbentlig skulle blive bedre signal til
de brugere, der har været belastet af beplantning mellem modtager og sendepunkt.
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