
 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Stoubynet 
 

          I Multihusets mødelokale - torsdag den 27. august 2020 – kl. 19.00  
 
 

Der var 9 fremmødte 

 

Den afgående formand, Knud Olesen, bød velkommen 

 

1. Valg af dirigent. 

Preben Jalving blev foreslået og valgt. 

Dirigenten konstaterede, at der denne gang var indkaldt via Stoubybladet samt 

hjemmesiderne Stoubynet.dk og Stouby.nu i modsætning til tidligere, hvor der 

blev omdelt en indkaldelse. 

Generalforsamlingen fandt, at det var i orden. 

 

2.  Formandens beretning. 

Den afgående formand gjorde status, at medlemssituationen den 01-01-2019 var 

på 278 medlemmer og den 01-03-2020 286 medlemmer. Det er en stigning på 8 

medlemmer. 

Af disse medlemmer har 66 (74) en fuldpakke, 42 (42) en mellempakke og 90 (88) 

en grundpakke. Der er 28 (17), som alene har bredbånd (BBO). Der er 12, som har 

”Bland Selv”, mens der er 60 medlemmer, som ikke bruger deres medlemskab. 

 

Lejekunderne tegnede sig den 01-01-2019 for 9 aftaler, og det er uændret den 

01-03-2020. Af disse lejekunder har 3 en fuldpakke, 1 enkelt har mellem pakke og 

5 har en grundpakke. 

 

Ud over de 286 medlemmer/brugere har Antenneforeningen mulighed for at 

tilslutte yderligere 114 til nettet (28,5 %). 

 

Der er 198 (180) medlemmer/brugere, der har Internet, hvilket svarer til ca. 

83,5 % af de tilsluttede husstande. 

 

Totalt har Yousee i dag 2988 (2815) internettilslutninger i Hafnet regi og der er 

325 husstande, der er tilsluttet BBO. Endelig er der 444 brugere af TV bokse. 

 

Fra årets gang i antenneforeningen: 

 

 



Årets gang i Stoubynet siden marts 2019, vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder hen 

over året. 

 

Det var i 2019 at opgraderingen til Dochis 3.2 med tilbud om 1000 Mbit 

internetforbindelse blev gennemført. Anlægget fungerer bedre end før, og der 

har ikke været negative meldinger fra medlemmerne. 

 

Der har i efteråret været den regelmæssige gennemgang af anlægget, og der var 

kun få bemærkninger til registreringer og de tekniske installationer. 

 

Den 5. oktober havde Yousee et arrangemente i Hedensted, hvor Børge deltog 

som repræsentant for Stoubynet. Der var nogle interesserede fra Stouby. 

 

Antenneforeningen har siden midten af 2019 haft en annonce i Stoubybladet for 

at gøre nytilflyttere opmærksom på vores tilstedeværelse. 

 

Konflikten mellem Yousee og Discovery Networks, som endte med en afbrydelse 

af samarbejdet har resulteret i en del udskiftning af kanaler, herunder en del 

sportskanaler. 

Det er en konflikt, som Hafnet og de danske antenneforeninger ikke har 

indflydelse på. Vi kan kun opfordre vore medlemmer at tilpasse deres tv-pakke 

med tilkøb af de manglende kanaler via streaming. 

 

Endelig løb en tak til bestyrelseskolleger, revisorer og suppleanter for et godt 

samarbejde i det forgangne år.  

 

Generalforsamlingen godkendte beretningen 

 

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019. 

Den afgående kasserer, Erik Pedersen, fremlagde det reviderede regnskab for 

2019 til godkendelse. Det udviser et overskud på kr. 32.519,13 og et indestående 

i Den Jyske Sparekasse på kr. 759.236,82 

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4.  Budget for 2020. 

Knud Olesen fremlagde og gennemgik et budget for 2020. Det udviser et 

underskud på hen ved kr. 20.000. 

 

Generalforsamlingen godkendte budgettet. 
 

5.  Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 



6. Valg 

a. Valg af bestyrelse.  

    Knud Olesen og Børge Pedersen var på valg – begge blev genvalgt 

  

b. Valg af bestyrelsessuppleanter. 

    Tonny Pedersen og Steen Hummelgaard va på valg – begge blev genvalgt. 

 

c. Valg af revisor.  

    Hans Jørn Sørensen var på valg – han blev genvalgt 

  

d. Valg af revisorsuppleant. 

    Johannes Yding var på valg – han blev genvalgt. 

 

7.   Eventuelt  

Konstitueringen i bestyrelsen … 

er ændret hen over vinteren, idet Knud Olesen er blevet næstformand, Børge 

Pedersen er blevet formand, Erik Pedersen er blevet ordinært medlem af 

bestyrelsen, mens Preben Jalving er blevet kasserer. 

 

Opkrævning af kontingent (tv-pakke, BBO m.v.) … 

vil fremover blive justeret, idet der er talt om både at foretage 

opkrævningen af kontingentet tidligere på året og evt. at anvende en 

elektronisk udsendelse af opkrævningen.  

 

Foreningens fremtid … 

blev atter drøftet. Der er ikke et akut behov for at yngre kræfter træder 

til; men behovet vil komme inden for overskuelig fremtid. 

 

 

Generalforsamlingen blev hævet. 

 

 

 

Foreningen var derefter vært ved en lille forfriskning. 

 

 

Preben Jalving 

Referent 

 

Stouby, den 28. august 2020 

 


