Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 14. marts 19.00
på Vejle bibliotek

Referat
1. Valg af dirigent.
Ole Døssing valgtes som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamling var lovlig.
2. Valg af referent og stemmetællere.
Lykke Niemann og Nicki S. Pedersen valgtes som stemmetællere, hvilket der dog ikke blev
brug for.
Flemming Larsen blev valgt som referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og om planerne for 2019.
Beretning ved formand Jan Jensen:
”Så gik endnu et år i Smaf.
Årets startede med at vi mistede en del medlemmer/skiftede til en mindre pakke særlig når
der bliver sendt regninger ud. Vi mistede omkring 50-60 stykker i det første kvartal men
nogle kom tilbage igen. Vi ved at det sker og tager det lidt rolig.
Vi er cirka 575 medlemmer i dag på tv pakker, og cirka 425 internet kunder og det er
meget godt.
Året er gået med at finde ud af om vi skulle udbygge vores net til Gigaspeed?
Vi har haft mange møder med YouSee, Stofa og EWII.
Det har været en god dialog med alle 3 og der kom også vidst forskellige resultater ud af
det, som bestyrelse har arbejdet meget med.
Bestyrelsen har besluttet at se tiden an for vi har et net der er velfungerende i dag og med en
udbygning på den ene eller den anden måde ville koste os hele vores kapital, og det var vi
ikke klar til endnu, da vi ikke oplever nogle der skal have mere en max 400Mbit
hastigheder.Vi har alle de 3 selskaber i snak stadigvæk og vi tager en snak i nær fremtiden
med dem igen.
Sidst oktober hold vi en event på søndermarksvej hvor vi havde inviteret alle i forening til
at komme og snakke om bland selv tv.

Det var en lille succes når man tager årstiden i betragtning. Der kom omkring 60
medlemmer og de havde en god dialog med os og dem fra YouSee. Vi gentager succes igen
i år omkring maj måned.
Jeg vil takke bestyrelse for det gode arbejde der er lagt i foreningen sidste år og håber at det
gode samarbejde forsætter i mange år endnu.”
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget med enkelte kommentarer.
4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges
generalforsamlingen.
Bestyrelsen havde i det forløbne år ikke truffet beslutninger, som skal forelægges
generalforsamlingen.
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskabet blev fremlagt at Nicki S. Pedersen, revisor, da kassereren ikke kunne være til
stede.
Det blev enstemmigt vedtaget.
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne.
Der var ingen forslag.
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter.
Der var ingen ændringer til budgettet. Bestyrelsen foreslog uændrede kontingent. Det blev
vedtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Valg til bestyrelsen: Genvalg til Jan Jensen, formand, og Ole Døssing, sekretær. Nyvalg
som suppleant: Bo Lund Andersen.
9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Kun en revisor var på valg. Genvalgt blev Lykke Niemann
Ingen revisorsuppleant stillede op.
10. Eventuelt.
Under eventuelt blev det drøftet om bestyrelsen skulle støtte Søndermarkens Håndbold
Klub. Det vil bestyrelsen drøfte på det næste møde.
Flemming Larsen
referent

