
Referat fra Ma-Nets ordinære generalforsamling d. 27.02.2020 i Mørke

1. Valg af dirigent
Bjarne Ridderberg blev valgt som dirigent

2. Valg af referent
Annette Bøgh blev valgt som referent

3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformanden fremlagde beretning for året.
Ma-Net’ året har været forholdsvis stille. Foreningens korps af frivillige teknikere er så kompetente,
at det har været muligt at tilbyde medlemmerne er virkeligt stabilt net med en oppetid på mere end
99%.

På den tekniske side er hovedfiberforbindelsen blevet opgraderet til 2gb. Det betyder, at
foreningen kan imødegå det øgede behov hos medlemmerne, hvor der sker f.eks. streaming i
større omfang. Forbruget følges nøje og har endnu ikke ramt loftet på 2gb.

Supportsystemet er blevet udskiftet til et nyt, der giver bedre overblik over henvendelser fra
brugerne og tildeling af opgaver til de enkelte supportere. Desuden er systemet tilgængeligt
”udefra”, hvis fiberforbindelsen skulle være nede.

Der er sket opgradering til nyt udstyr i Todbjerg, Langskov, Estrup og Mejlby. På Mørke-silo er der
udskiftet senderpanel og på fjernvarmeskorstenen er der kommet en back-up-sender.

Der er sket en nettotilgang af medlemmer på omkring 30 nye (tilgang på 63, afgang på 35), hvilket
er tilfredsstillende, da medlemstilgangen sker også i områder, hvor der udrulles fiber.

4. Bestyrelsens tanker og visioner for det kommende år.
Bestyrelsesformanden fremlagde bestyrelsens tanker og visioner for det kommende år. Der vil
fortsat være fokus på at sikre stabilitet i nette og det betyder en løbende udskiftning af sendeudstyr
til ny og bedre teknologi. Der etableres en backup-fiberforbindelse i Hjortshøj for at imødegå
situationer, hvor vores hovedfiber har udfald.

Bestyrelsen vil have stor fokus på de frivillige i foreningen. De frivillige udgør grundstenen i
foreningens virke og betydningen af dette vil bestyrelsen vægte højt.

Det er konstateret at ca 50 af vores medlemmer har dårligt signal og disse vil blive kontaktet i løbet
af foråret. Hvis det ikke kan lade sig gøre at forbedre signalet tilfredsstillende hos den enkelte
bruger, vil det betyde en opsigelse. Der vil naturligvis blive forsøgt alle muligheder, men det vægtes
højt, at kunne sikre hurtigt og stabilt net til alle og en enkelt bruger med dårligt signal kan forhindre
det.

Der vil ske en opstramning af økonomistyringen:
Der vil ske ændringer i måden at opkræve betaling. Der bliver brugt for meget tid på rykkere.
Fremover vil der bliver pålagt gebyr, såfremt der ikke er sket tilmelding til PBS.

For de brugere, der ønsker fast IP-adresse vil der fremover blive opkrævet kr. 25/måned for denne
ekstra service.

For de brugere, hvor der skal ske lukning og efterfølgende genåbning på grund af manglende
betaling, vil der fremover blive opkrævet kr. 200,- for denne ekstra service.



Hvis en bruger overtager en anden brugers udstyr på samme adresse, vil der blive opkrævet kr.
250,- for håndtering af abonnementsændringerne.

Manglende returnering af udstyr vil fremover blive afregnet med kr. 500,-

Disse nye gebyrer vil blive lagt på hjemmesiden og være gældende fra næste kvartal.

5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
Kassereren gennemgik posterne i det udleverede regnskab, som var godkendt af foreningens
revisor. Årets resultat udviser et overskud på kr. 144216,-. Likviditeten er rigtig god.
Regnskabet for 2019 blev godkendt

Kassereren gennemgik posterne i budgettet for det kommende år. Bestyrelsen budgetterer med et
overskud samtidigt med at der er afsat midler til investering i nyt udstyr og test heraf.
Budgettet blev godkendt

6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forbliver uændret kr. 0.

7. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling

8 Valg til bestyrelsen:
På valg er Carsten Strandborg (modtager ikke genvalg), Kim Leving (Modtager genvalg).
Kim Leving blev genvalgt. Da bestyrelsen efter udtræden af Carsten Strandborg består af 6
medlemmer og da ingen på generalforsamlingen tilkendegav ønske om bestyrelsespost blev der
ikke foretaget nyvalg til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Annette Bøgh ønsker genvalg
Suppleanten blev genvalgt

10. Valg af revisor og revisorsuppleant: Arne Johansen ønsker genvalg som revisor og
Karsten Olsen ønsker genvalg som revisorsuppleant.
Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt

11. Eventuelt.

Intet

Villendrup, 04.03.2020

Annette Bøgh


