
 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Stoubynet 
 

          I Multihusets mødelokale - torsdag den 8. marts 2018 – kl. 19.00  
 
 

Der var 26 medlemmer tilstede 

 

1.  Valg af dirigent. 

Preben Jalving blev valgt 

 

2.  Formandens beretning. 

Knud Olesen kunne berette: 

Status over medlemssituationen pr 01-01-2018: 275 medlemmer.  

Ved årsskiftet 2016/2017: 256 medlemmer – forøgelse på 19 pga. Humleparken 

Tv-pakker: 80 (77) med fuldpakke, 38 (39) med mellempakke og 89 (87) med 

Grundpakke. Endvidere 13 med ”Bredbånd-only” samt 55 medlemmer, der ikke 

bruger deres medlemskab. 

 

Lejekunder tegnede sig pr 01-01-2018 for 8 aftaler mod 11 aftaler året før. 

Heraf er 3 med fuldpakke, 1 med mellem pakke og 4 med grundpakke. 

 

Ud over de 275 medlemmer/brugere har vi mulighed for at tilslutte yderligere 

105 til nettet (27,0 %). 

 

Der er 167 (+10 i forhold til sidste år) medlemmer/brugere, der har Internet, 

hvilket svarer til ca. 75 % af de tilsluttede husstande, og hertil kommer de 13 

husstande, der er tilsluttet med ”Bredbånd-only” . 

 

Der har været 2 møder siden sidst mellem Hedensted Antenneforening, Løsning 

Antenneforening og Stoubynet med dagsordenen om det, der skulle ske omkring 

ny aftale på TV siden, og hvad der skulle ske, når Kjærgaards kontrakt udløb i 

2017. Det endte med, at kontrakten blev forlænget, men med en opsigelse på 3 

mdr., som nu endelig stopper den 13. marts 2018, hvor YouSee tager over.   

 

Der har været afholdt 10 møder med YouSee om de nye vilkår for samvirket.   

 

Totalt har Kjærgaard/ YouSee i dag 3.500 (+50) internettilslutninger, og det er 

svagt stigende. Der er for øjeblikket ca. 400 brugere der har IP telefoni, og det 

er Viptel / YouSee, der håndterer IP telefonien. For IP-kunder med adapter vil 

ændringen i marts næppe kunne mærkes; mens router-kunderne bør kontakte 

YouSee.  

 

Den nye aftalt med YouSee om gigaspeed er på 5 år med 12 måneders opsigelse. 

Opgraderingen i Stouby koster hen ved kr. 700.000, mens det koster 14-15 mill. 

 



kr. for hele samvirket. Opgraderingen bliver betalt af YouSee og skal være 

afsluttet med udgangen af 2018. 

 

Humleparkens 22 lejligheder har givet kontakt til de 19 og enkelte lejligheder 

står endnu tomme. Det er bredbånd-only, som har den store interesse (9). 

Skovhavegård-udstykningen er gjort klar på nær en enkelt stormatrikel med 6-8 

lejligheder .  

 

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, og bestyrelsen har kontrolleret 

samtlige kasser i Stouby i september 2017, og der blev fundet ganske få fejl.  

 

Der er ingen restancer pr. 31.12.2017. 

Beretningen blev godkendt 

 

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Erik Pedersen gennemgik regnskabet, som har et overskud på kr. 37.474 og en 

kassebeholdning på kr. 769.037 

    Regnskabet blev godkendt 

 

4.  Budget for 2018. 

Knud Olesen gennemgik forslaget til budget for 2018, som viser et underskud på 

ca. kr. 33.000. 

Budgettet blev godkendt. 

 

5.  Indkomne forslag. 

 Der var ikke indkommet forslag. 

 

6. Valg 

a. Valg af bestyrelse.  

        Både Knud Olesen og Børge Pedersen blev genvagt 

  

b. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

          Både Tonny Pedersen og Steen Hummelgaard blev genvalgt. 

 

    c. Valg af revisor.  

          Hans Jørn Sørensen blev genvalgt 

  

     d. Valg af revisorsuppleant. 

          Johannes Yding blev genvalgt 

        

7.   Eventuelt  

Priser.  

Der blev spurgt ind til priserne for tv-pakkerne i 2018, og mens fuldpakken 

koster kr. 5559, mellempakken kr. 4076 så koster grundpakken kr. 1729. 

 

Repræsentant fra Humlehaven blev opfordret til at kontakte Bertel Nielsen for 

at få fuldmagt til at deltage i generalforsamlingen. 

 

Prene Jalving 

Referent     Stouby, den 9. marts 2018 


