
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Generalforsamling: Kontinuitet, underskud og internet 

Kun to (2) medlemmer mødte op til foreningens generalforsamling 
den sidste tirsdag i marts, så det blev en noget tam forestilling! 

Til gengæld sikrede det ringede fremmøde kontinuiteten, da det gav 
genvalg til følgende medlemmer af bestyrelsen: 

-kassereren Heine Fritze, 
-menigt bestyrelsesmedlem Flemming Larsen, 
-menigt bestyrelsesmedlem Leif Kiim 
-suppleant i bestyrelsen Else Villadsen 

Også revisor Hans Henrik Madsen blev genvalgt. Posten som 
revisorsuppleant kunne ikke besættes. 

Kassererens gennemgang af regnskabet viste et underskud på små 
200.000 kroner. Underskuddet skyldtes blandt andet et tab på hotel 
Australia. I øvrigt er foreningens egenkapital på solide 1000 kroner 
pr. medlem. Generalforsamlingen besluttede at øge kontingentet i 
2017 fra 350 kroner til 400 kroner. Begge beløb er uden moms 

Endelig oplyste formanden, at det i løbet af i år forhåbentlig bliver 
muligt for foreningens medlemmer at droppe alle tv-pakkerne og kun 
modtage internet! 

 

Internet uden tv-pakker 

Som nævnt regner bestyrelsen med, at foreningen i løbet af i år og 
forhåbentlig allerede til sommer kan tilbyde vore medlemmer kun at 
modtage internet. Det skulle altså blive muligt at droppe tv-pakkerne 
og kun få internet via antennekablet. 

Bestyrelsen er meget glad for den mulighed. Flere og flere dropper 
nemlig tv-pakkerne. Det hænger nok dels sammen med, at de 
efterhånden er ret dyre, og dels ser man mindre og mindre flow-tv og 
streamer i stedet for.  

Når man i dag stopper sit abonnement på en tv-pakke, ja så ryger 
også internetforbindelsen, hvis man da ellers modtager internet via 
antennekablet. Det er rigtig ærgerligt, for det er en ganske god 
netforbindelse. Vort net kan tilbyde hastigheder, som ligger noget 
over de hastigheder, man kan få via telefonkablet. I fremtiden skulle 
det altså blive muligt kun at modtage internet via antennekablet. 

Lige så snart bestyrelsen ved mere, vil vi informere om det via vor 
hjemmeside og via nyhedsbrevene. 
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