
 

 

 

 

 
Referat fra ordinær generalforsamling i Stoubynet 

 
          I Multihusets mødelokale torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00  

    

 

Der var fremmødt 17 medlemmer til den ordinære generalforsamling i StoubyNet  
 

 

1. Valg af dirigent. 

Sten Thomsen blev valgt  

 

2.  Formandens beretning. 

I Knud Olesens fravær oplæste Preben Jalving formandens beretning, som bl.a.  

indeholdt: Status over medlemssituationen er pr. 1. januar 2019, at vi er 278 

medlemmer, mod 275 for et år siden. Heraf er fuldpakke: 74 (80) – mellempakke: 42 

(38) – grundpakke: 88 (89) – Bredbånd only: 17 (13) – 9 medlemmer har valgt ”Bland 

selv”, mens 57 medlemmer ikke bruger deres medlemskab. 

 

Lejekunder tegnede sig pr 1. januar 2019 for 9 aftaler mod 8 aftaler for et år siden. 

Heraf er der: fuldpakke: 3 – mellempakke: 1: – grundpakke: 5 

Ud over de 278 medlemmer/brugere er der mulighed for at tilslutte endnu 112 til 

nettet (28,0 %). 

 

Der er pr. 1. januar 2019 180 internetbrugere, hvilket er et +13 i forhold til sidste 

år. Det udgør 64 % af de tilsluttede husstande. 

 

Siden sidste generalforsamling har vi haft 4 bestyrelsesmøder. Vi har færdiglavet 

sidste del af Møllevænget, som siden starten i 2003 ikke har haft mulighed for 

tilslutning. 

 

Skovhavegård den tæt/lave del blev i december 2018 færdiglavet med hensyn til  

antenne og internet, og der er mulighed for tilslutning til Stoubynet for både de  

nuværende og de kommende boliger.. 

 

Årets kontingent var svært at få i hus, men der er ingen restancer. 

 

Ombygningen af anlægget til Gigaspeed er fuldført og kan anvendes. 

 

Der har været et møde med Hedensted antenneforening, om samarbejdet – ikke  

mindst med Yousee. 

 

Den første opgørelse fra Yousee med ”fee” (bidrag for at benytte vores net) er på 

kr. 50.000 for 2018 

 

Der lød en tak til bestyrelsen, revisorer og suppleanter for et godt samarbejde.. 

 



3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Erik Pedersen fremlagde regnskabet for 2018, som blev godkendt med et underskud  

på kr. 39.458 og en kassebeholdning på kr. 726.281. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budget for 2019. 

Preben Jalving fremlagde forslaget til budget for 2019, som indeholdt et forventet 

overskud på kr. 45.790. 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag 

 

6. Valg 

a. Valg af bestyrelse.  

     På valg var Erik Pedersen, Sten Thomsen og Preben Jalving. Alle tre blev genvalgt. 

 

b. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

    På valg var Tonny Pedersen og Steen Hummelgaard. Begge blev genvalgt. 

   

c. Valg af revisor.  

    På valg var Niels Mølgaard, som blev genvalgt 

 

d. Valg af revisorsuppleant. 

    På valg var Johannes Yding, som blev genvalgt. 

        

7.  Eventuelt  

Børge Pedersen orienterede om, at de høje hastigheder på nettet med giga- 

netforbindelse er til rådighed.  

 

Preben Jalving nævnede, at der inden for 3-5 år bliver brug for et generationsskifte 

i bestyrelsen. En hurtig rundspørge blandt de fremmødte viste, at der ikke var 

nogen, der umiddelbart var interesseret i at indgå i bestyrelsesarbejdet. 

En mulighed er også - på sigt - at foreningen bliver lagt ind under Hedensted antenne 

forening, idet vi er en lille forening med begrænset indflydelse og helt uden 

indflydelse på sammensætningen af programpakkerne. 

 

 

Generalforsamling blev ophævet. 

 

 

Preben Jalving 

Referent 

Stouby, den 15. marts 2019 

 

 

 


