Referat fra generalforsamling d. 25/2-2016
Antal fremmødte: 23
Formanden repræsenterer bestyrelsen og foreslår Martin Højholt som referent. Dette vedtages.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt
Formanden beretter herefter om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Det konstateres at der har været fremgang af medlemmer på trods af at der rulles fiber ud over hele
landet. Foreningen kan følge med udviklingen.
Hesselballe er kommet godt med på nettet.
Det er lavet ny hjemmeside bl.a. med mulighed for at se driftsstatus på tablet og smartphone.
Telefontiderne er blevet tilpasset, så det fungerer bedre for de frivillige supportere. Dette er
kombineret med et såkaldt ticketsystem, hvor man via mail får oprettet en opgave i systemet, som
der bliver fulgt op på.
Vi er flyttet over på Hedegaardsiloen i Mørke, som giver god mulighed for at udbygge nettet med
redundans omkring i området, så det er muligt at lade nettrafikken køre af forskellige veje.
Nettet er opgraderet fra 500Mb/sek til 1 Gigabit/sek.
Hastighedsmæssigt kan vi konkurrere med de kommercielle udbydere.
Foreningen leverer efterhånden gratis net til forsamlingshuse i hele området.
På de nye sendere med AC-standard vil brugerne snart kunne kommunikere med 120 Mb/sek. i
stedet for 60 Mb/sek. Dette skulle ikke betyde yderligere behov for opgradering af fiberen. Hvis vi
skal over 1 Gb bliver det dyrt, da vi så muligvis skal investere i kostbart 10 Gb-udstyr
Optimering af QoS ( quality of service ) vil betyde en bedre routing, så dårlige brugere ikke vil
kunne trække hastigheden ned for de øvrige brugere.
Økonomi
Kassereren fremlægger regnskabet. I forhold til budgettet er der gået flere penge til infrastruktur og
færre til drift. Der er som planlagt et pænt overskud til hensættelse for kommende investeringer i
nyt udstyr. Regnskabet godkendes.
Kassereren udtaler at det er godt at der er kommet professionel bistand til bogholderiet.
Fra salen udtales det at det er flot at foreningen i den hårde konkurrence med professionelle
udbydere kan fastholde et dækningsbidrag på ca. 20 %
I næste års budget er hovedvægten af investeringer lagt på udskiftning af brugerradioer.
Fastsættelse af kontingent mv.

Både i forbindelse med rådighedsbeløbet til teknik og til almennyttige formål fremføres det at der er
tale om beløb, der kan komme til udbetaling i større eller mindre omfang, afhængig af om der er
kvalificerede formål at anvende midlerne til.
Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg genvælges. (Morten, Kim, Carsten)
Steen Johansen vælges som 1.suppleant og Carsten Olsen vælges som 2.suppleant.
Revisor og revisorsuppleant genvælges.
Eventuelt
Spørgsmål fra salen:
”Kan der gives rabat for tilslutning til nettet, hvis der installeres brugt udstyr hos en bruger. Det
virker umiddelbart forkert at udlevere brugt udstyr, hvis man betaler fuld pris”.
● Formanden påpeger at tilslutningsgebyret er for tilslutning til nettet og omhandler ikke
konkret udstyr, men derimod opbygning af en generel buffer for at opbygge og vedligeholde
hele nettet, i særdeleshed infrastrukturen.
”Hvad er planen for fremtiden med udrulning af fiber over hele landet. Er foreningen
konkurrencedygtig?”
● Ja, foreningen fornyer løbende til det nye udstyr og geninvesterer i modsætning til
kommercielle udbydere alle midler. Endvidere er vi bæredygtige i lokalsamfundet, hvor de
større byer financierer udbygningen af nettet i de helt små samfund på landet.
”Jeg har oplevet en nedgang i kvaliteten af nettet på det sidste”
● Der mangler en justering af Quality og service ( QoS )
● Foreningen er i øjeblikket afhængig af betafirmware til det nye udstyr
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde besættes følgende poster:
● Martin Højholt vælges som kasserer, Silke Lorenzen genvælges som formand og Carsten
Strandborg genvælges som næstformand.

