
Halling, den 25. februar 2021

Referat fra ma-nets generalforsamling 25. februar 2021

Formanden, Martin Højholt, bød velkommen til generalforsamlingen 2021, som for første gang afholdes
digitalt på grund af Corona-restriktionernes forsamlingsforbud mod større forsamlinger en 5 personer.

Valg af dirigent

Bjarne Ridderberg blev valgt som mødets dirigent.

Valg af referent

Minna Rasmussen blev valgt som referent.

Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i 2020. Resumé vedlagt.

Bestyrelsens tanker og visioner for det kommende år

Formanden fremlagde bestyrelsens tanker og visioner for det kommende år. Resumé vedlagt.

Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse

Det fremlagte regnskab for 2020 blev godkendt.

Det fremlagte budget for foreningens aktiviteter i 2021 blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog at kontingentet blev fastsat til 0 kr. Forslaget blev vedtaget.

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.



Forslag til vedtægtsændringer

Forslaget blev udskudt til behandling på generalforsamlingen i år 2022, hvor det formodes, at fysisk
fremmøde vil være muligt.

Valg til bestyrelsen: På valg er: Martin Højholt, Bjarne Ridderberg, Steen Johansen,

Minna Rasmussen, Ivar Andersen, der alle genopstiller

Martin Højholt, Bjarne Ridderberg, Steen Johansen, Minna Rasmussen og Ivar Andersen blev genvalgt til
bestyrelsen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Annette Bøgh genopstiller

Annette Bøgh blev valgt som 1. suppleant

Palle Mikkelsen blev valgt som 2. suppleant

Valg af revisor og revisorsuppleant: Arne Johansen genopstiller som revisor og Karsten

Olsen genopstiller som revisorsuppleant

Arne Johansen blev valgt som revisor og Karsten Olsen blev valgt som revisorsuppleant.

Eventuelt

Jakob Vive Jensen spurgte om det er muligt at tilkøbe ekstra båndbredde hos ma-net:

Ma-net oplyste at den mulighed ikke eksisterer, alle medlemmer får højest mulige båndbredde. Men vi kan
se at både din forbindelse og din radio er fin og at der ikke er nogen begrænsninger på din forbindelse.
Ma-net kan tilbyde at låne dig en velfungerende router, for at se om en routerudskiftning vil kunne øge
hastigheden.

Også Palle Mikkelsen kunne bruge en større båndbredde – især mellem kl. 10 og 11.


