
Referat fra 

ma-nets generalforsamling den 22. februar 2018 

ca. 35 medlemmer deltog i generalforsamlingen 

Ad 1 Valg af dirigent 

 Steen Johansen blev valgt som mødets dirigent 

Ad 2 Valg af referent 

 Minna Rasmussen blev valgt som mødets referent 

Ad 3 Bestyrelsens beretning 

 ma-nets formand fremlagde bestyrelsens beretning. 

Året var endnu et år med udfordringer, men ikke nogen, der ikke blev 
løst at de frivillige teknikere.  

I år har foreningen 10 års jubilæum. Det er 10 år siden vi delte os fra 
Rosenholms net og blev en selvstændig forening. I år har vi ca 650 
medlemmer og der kommer løbende nye til. 

Der er også nogle der melder sig ud, men vores pris i forhold til 
hastigheden gør, at vi er konkurrencedygtige. Fiber, som rulles ud mange 
steder, er et godt alternativ til vores net og hvis den rulles ud til alle, så 
er vores overordnede mål nået. Men vi vurderer at det vil vare længe. 
Det får vi bekræftet af det stigende antal medlemmer.  
 
Udfordringerne i år var (og er) især knyttet til vores mailserver. Vi 
oplevet, at mails blev hacket og brugt til at udsende spam. Derfor 
arbejdes der på, at få etableret en anden løsning, men som alle andre 
opgaver, så bliver også denne løst af frivillige og derfor tager det længere 
tid end vi ønsker. I mellemtiden anbefaler vi alle vores medlemmer at 
benytte sig af andre mailkonti og nye medlemmer får ikke tilbudt en 
mailadresse. Vi foreslår nye medlemmer at gøre brug af de mange, bedre 
og gratis tilbud om mailkonti på nettet. 
 
 



Vores net bliver løbende forbedret i løbet af året blev der f.eks. udført 
følgende:  

• Færdiggørelse af flytning af brugere på Mørke Fjernvarme til AC 
standard. 

• Air fiber link til Lime 
• Søby og Karlby opgraderet til Air fiber link. 
• ca. 60% af nettet er nu forbedret til AC (infrastruktur) 

Men der er også andre aktiviteter, som foreningen deltager i:  

Energistyrelsens møder både angående indberetningen til siden 
Tjekdinnet.dk, men også alm orienteringsmøder. 

Kommunen havde inviteret til flere arbejdsgruppemøder om den 
statslige Bredbåndspulje. Kommunen havde et ønske om at hjælpe 
nettene, så vi deltager selvfølgeligt i disse møder. Vi havde et håb om, at 
kommunen kunne hjælpe os med at få en fast båndbredde, men der er 
pt. ikke lykkedes. 

Men til gengæld er der etableret en arbejdsgruppe under den 
landsdækkende organisationen ”Teleindustrien”, som vi har meldt os ind 
i. Det er håbet, at vi af denne vej kan få en fast båndbredde til de små 
trådløse netudbydere. 
 
På sidste generalforsamling blev der besluttet, at foreningen skal i gang 
igen med at uddele midler til lokalområdet. Det har resulteret i, at vi nu 
har udarbejdet retningslinjer og formaliseret ansøgningsproceduren. 
Disse kan man finde på vores hjemmeside. 
 
Vi kunne i december uddele midler til tre aktiviteter i lokalområdet:  

IFÅ til indkøb af minitrampolin til ny aktitivtet, Ådalshallen til køb af 
udstyr til den udbyggede del af hallen og Lime Borgerforening til 
opsætning af en tarzanbane ved Brugsen. 

Vi håber, at generalforsamlingen endnu en gang giver bestyrelsen lov til 
at dele midler ud, og at der kommer flere ansøgninger fra lokalområdet.  
 
Formanden afsluttede bestyrelsen beretning med en opfordring til flere 
melder sig som frivillige. Der er akut brug for supporter i Lime, Skørring 



og Søby. Mørke er efterhånden kommet godt i gang, men der kan 
sagtens bruges en mere. Frivillige teknikere og supportere skal have et 
godt kendskab til brug af pc - og til at lære mere, men ikke nødvendigvis 
til programmering.  

Frivillige til bestyrelsesarbejdet behøver ikke at have teknisk indsigt i 
arbejdet med at etablere net. Til gengæld skal man skal have lyst til at 
tage sig af praktiske opgaver omkring de frivillige, eller f.eks. kunne 
arbejde med at skabe mere synlighed for foreningen. 

Interesserede frivillige kan kontakte formanden på: formand@ma-net.dk 

 Beretningen blev godkendt. 

Ad 4 Bestyrelsens tanker og visioner for det kommende år 

Formanden orienterede om de kommende udfordringer med at leve op 

til persondataloven, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018. 

ma-nets infrastruktur er klar til et skifte til AC-udstyr og de fleste brugere 

vil komme med på dette udstyr. 

ma-nets mailserver har givet anledning til massive problemer og vil 

derfor blive nedlagt. De nuværende brugere vil blive overflyttet til en 

anden løsning. 

ma-net kan i 2018 fejre 10 års jubilæum siden delingen af Rosenholm net 

i 2008. Bestyrelsen foreslår, at jubilæet markeres gennem prioritering af 

foreningens frivillige. 

 Bestyrelsens tanker og visioner for det kommende år blev godkendt. 

Ad 5 Fremlæggelse af årsregnskab og budget, herunder rådighedsbeløb til 

Teknik og almennyttige formål. 

Kasseren gennemgik posterne i det udleverede regnskab, som var 

udarbejdet af et bogholderi-firma og godkendt af foreningens revisor. 

Regnskabet for 2017 blev godkendt. 

Kasseren gennemgik posterne i budgettet for det kommende år. 



Det blev foreslået fra generalforsamlingen, at der afsættes et beløb på 

budgettet til at få professionel hjælp til at leve op til persondataloven, da 

fejlfortolkninger af loven kan koste dyrt. 

Der blev fra generalforsamlingen gjort opmærksom på, at vedtægterne 

ikke giver mulighed for at udlodde dele af foreningens overskud til 

almennyttige formål – denne post blev derfor foreslået udtaget af 

budgettet. 

Formanden gjorde opmærksom på, at udlodningerne til mindre 

velhavende foreninger er en del af foreningens markedsføringsstrategi, 

da hensigten er at skaffe foreningen omtale. Derudover anses det som 

en fordel at foreningen samtidig kan støtte lokale foreninger. Initiativet 

kan sammenlignes med foreningens levering af gratis net til 

idrætsklubber og forsamlingshuse. 

Formanden tilkendegav, at bestyrelsen vil se nærmere på, om det 

kræver en vedtægtsændring at bevare ma-net-puljen i sin nuværende 

form. 

Herefter blev budgettet, incl. kr. 20.000 til sponsorater, godkendt. 

Ad 6 Fastsættelse af kontingent 

 Kontingentet forbliver uændret på 0 kr. 

Ad 7 Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på 

generalforsamlingen. 

Ad 8 Valg til bestyrelsen 

Carsten Strandborg, Kim Leving og Morten Käszner er på valg. Carsten og 

Kim genopstiller, mens Morten ikke genopstiller. 

Carsten og Kim blev genvalgt. Da ingen meldte sig som interesseret i at 

stille op til bestyrelsen besluttedes det, at den ledige bestyrelsespost 

ikke genbesættes. 



Ad 9 Valg af suppleanter 

Steen er på valg og genopstiller som suppleant. Steen blev valgt som 

suppleant. 

Ad 10 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Arne Johansen blev genvalgt som revisor og Carsten Olesen stillede op 

som revisorsuppleant og blev valgt. 

Ad 11 Eventuelt 

 Intet 

 

Halling, den 27. februar 2018 

Minna Rasmussen 

 

 

  

 

 


