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Formanden, Martin Højholt, bød velkommen til generalforsamlingen 2022.

Valg af dirigent

Annette Bøgh er valgt som dirigent.

Valg af referent

Bjarne Ridderberg er valgt som referent.

Annette redegjorde for at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i 2021.

2021 har som i 2020 stået lidt i coronaens tegn. Vi frivillige har ikke mødtes fysisk særligt

ofte. Det fungerer med hybridmøder, men det er nu også rart at se hinanden i virkeligheden.

Til gengæld kan vi sige, at de forskellige frivillige tager et stort ansvar på sig, og får tingene

til at glide.

På den tekniske side opretholder vi stadig et fornuftigt udstyr. I Mørke annoncerede vi

allerede i 2020, at den gamle fjernvarmeskorsten skal fjernes. I den forbindelse har vi været

ved at rykke rundt på de brugere, som er tilknyttet den, og det er vi næsten i hus med.

TDC, som også var i skorstenen har ansøgt om at få lov at opsætte en gittermast på

sportspladsen. Vi tænker de får lov til det, og vi vil forsøge at få noget udstyr med op i den.

For alle de frivillige har vi inviteret på en fællesspisning i sensommeren i Aarhus, og vi nåede

også at afholde en julefrokost for dem der havde mulighed for det.

Bestyrelsens tanker og visioner for det kommende år

Formanden fremlagde bestyrelsens tanker og visioner for det kommende år.

Vi oplever en nedgang i antallet af brugere, og det er selvfølgelig forårsaget af udrulningen af

fiber efterhånden de fleste steder. Derfor vil en af vores opgaver i år også være at sætte fokus



på vores eksistens. Derfor har vi også besluttet at udvide bestyrelsen med en eller to personer,

som bl.a. Får den opgave.

Vi synes jo stadig vi kan tilbyde et konkurrencedygtigt produkt i forhold til fiber, og til en

meget billigere pris. For mit eget vedkommende arbejder jeg en del hjemmefra med mange

teamsmøder, og der har nettet ikke svigtet endnu, på trods af op til måske 15 deltagere med

video. Så vi synes stadig vi har vores berettigelse og det vil vi gerne bruge lidt tid og

ressourcer på at fortælle alle andre.

På den tekniske front har vi lavet en aftale med en antennemontør i Ørsted, som også arbejder

for vores kolleger i Vestdjurs Net. Det betyder, at alle nye brugere får monteret deres nye

modtager af en professionel montør. Til gengæld er prisen steget til 1.595,- kr. Inkl. udstyret.

Vi har truffet den beslutning i bestyrelsen, dels for at sikre den bedste forbindelse hos den

enkelte bruger, men også for at spare de frivillige, som jo stadig skal have kontakten til

brugerne mm.

Vi håber naturligvis det vil blive taget godt i mod, men det afspejler nøjagtig den samme pris

som fx Vestdjurs Net også tager for nye brugere.

Ellers arbejder vi fortsat mod at skabe en god og stabil forbindelse til vores brugere. Det

kræver nogle gode sendepunkter i vores sendeområde, så derfor vil vi også bruge tid på at

lave aftaler med operatørerne af de nye master der bliver opsat rundt omkring. De er høje, og

har et godt sigte til mange husstande.

Vi kunne også godt bruge flere frivillige til forskellige opgaver, især det som vi kalder

lokalsupporter. Det er primært support hos de enkelte brugere når der er problemer, vi har

brug for frivillige. Så hermed en opfordring til alle.

Der blev snakket om problemer med høje træer - specielt i Karlby - og hvad der kan gøres

ved det. Der blev enighed om at tage det op i teknikudvalget om der kan laves nogle aftaler

med ejerne af træerne om de kan beskæres eller fældes.

Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse

Der var et bilag, som bogholder ikke har fået bogført. Det er blevet noteret i revisorens

kommentar til årsregnskabet.

Det fremlagte regnskab for 2021 blev godkendt.

Det fremlagte budget for foreningens aktiviteter i 2022 blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent

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




