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Referat 006 – generalforsamling 21.08.16
Sted: Hos Klaus & Ina
Tilstede:
Klaus Vink Slott, Ina Vink Slott, Uffe Ternstrøm, Joan Ternstrøm, Claudia Ziehm,
Vivi Schlechter, Uffe Hofman Andersen, Anders Dam Lind
1. Valg af dirigent: Klaus Vink Slott
2. Valg af referent: Claudia Ziehm
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
og planer for det kommende år:
Se beretning ved formand Klaus Vink Slott på side 2-3.
4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget og evt. kontingent til godkendelse:
Se regnskab ved kasserer Uffe Ternstrøm på side 4, som er godkendt af Vivi Schlechter
(revisor).
Der er overskud fordi udstyret var billigere end planlagt, planen er nu at nedbringe
overskuddet ved lavere kontingent i næste år.
Anders vil gerne hjælpe Uffe med det sigtepunkt, at få ændret regnskabsåret hos skat.
Så det passer med foreningsåret og at vi kan generere årsafslutning direkte fra
regnskabssystemet.
5. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag.
6. Valg til bestyrelsen
(Vi sætter kasserer og sekretær på valg lige år, formand ulige år.)
Uffe Ternstrøm fortsætter som kasserer, Claudia Ziehm som sekretær.
7. Valg af revisor:
Vivi Schlechter fortsætter som revisor.
8. Eventuelt:
Referat nr. 4 godkendt.

Klaus Vink Slott

Uffe Ternstrøm

Claudia Ziehm
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ad 3. Formandens beretning
Efter nogen forundersøgelser, snak med Samsø net, og hvem i Busene der var
interesseret startede vi optimistisk. Den 22. marts oprettede jeg hjemmesiden og skrev:
“fibia havde i de indledende forhandlinger oplyst 3 uger”, - derefter en arbejdsweekend og
så er vi kørende.
Den 5. april skrev Bakkegården kontrakt med Fibia om en link, - nu skulle Fibia så bruge 8
uger. Samtidig forhandlede jeg med leverandør om priser på udstyr, så vi havde
beslutningsgrundlag ved vores stiftende generalforsamling den 9. april. Derefter ku’ vi
bestille CVR nummer, oprette bankkonto og begynde at købe ind. Vi valgte den fulde
pakke af hensyn til at kunne håndtere moms, da flere af vores andelshavere gerne vil
kunne trække moms fra.
Den 15.april fik Bakkegården besøg af fyren der skulle planlægge hvordan fiberen kommer
ind. “Vi graver i næste uge” Optimismen var i behold, “så nu går det stærkt” skrev vi på
hjemmesiden...
Så gik Anders i gang med at fælde de store gamle træer der jo ellers ville spærre for
signalet.
Så den 28. april kom gravemaskinen og gik i gang. Entreprenøren havde planlagt at grave
til den anden side af vejen hvor fiberen til Geocenteret lå. Arbejdet stoppede dog hurtigt,
da fiberen lå for dybt under det fredede stengærde overfor Bakkegården, til at man kunne
få fat i det.
I starten af maj fik vi leveret alt udstyret vi skulle bruge. Vi var heldige at dollarkursen
samtidig var faldet, så vi sparede en del i forhold til det oprindelige etablerings budget.
I pinsen havde vi så vores fælles arbejdsdag hvor vi var nogenlunde heldige med vejret og
fik skruet hovedantennen og de fleste hus antenner op. Det var en dejlig dag med god
stemning og god mad sponsoreret af Bakkegården.
Nu er vi nået til slutningen af maj, og endelig kommer Fibia igen og denne gang graver de
så hele vejen fra brønden midt i byen og op til Bakkegårdden. Der røg lige et par TDC
kabler undervejs.
Det var nu meget rart for mig at Fibia sinkede projektet, for så havde jeg tid til at få sat de
nødvendige enheder op på de hylder i kælderen som Bakkegården har stillet til rådighed.
Den 29. maj havde jeg lige kort strøm på det hovedantennen og modtageren i mit hus.
Resultatet var dog ikke overbevisende!
De kommede uger rodede jeg med at få stabil forbindelse (sved på panden og dårlig
mave). Vi tror at problemerne skyldes den kraftige radar på Klinten, men fabrikanten hjalp
os udenom problemet.
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Teknisk blev vi også udfordret af at da man borede det sidste stykke ind på Bakkegården
til fiberen, blev vores kabel til antenne skadet. Det betød at vores hovedantenne ikke kørte
så godt den første tid.
Men den 19. juni kunne jeg melde ud, at nu var de første brugere på, og systemet kørte
rimeligt.
Det var vigtigt at I havde tilbuddet om at komme på inden 1. juli, da vi var nød til at
begynde at opkræve kontingent fra denne dato.
Fremtiden
Vi har valgt at lægge foreningens år så det slutter med udgangen af juni, det giver mening
for at kunne holde generalforsamling i sommerferien, når de fleste af os er i Busene.
Det passer også godt med at vores etablering kom til at ligge i foreningens første korte år
og dette var dermed nok den længste beretning I kommer til at opleve. I fremtiden er det
bare drift og måske lidt små udvidelser så det bliver nok knap så ophidsende :-)
Skuer vi lidt fremad er der flere der gerne vil på vores net. Foreningen har truffet aftale
med Bent og Karin så de også snart er med. Hamid og en i Karensby har vist interesse.
Begge sidstnævnte kan dog blive en udfordring at nå, da der ikke er direkte sigt til dem.
Vi har en aftale med Fibia om at måtte levere til “naboer” til Bakkegården, og direkte
adspurgt svarede Kim at “.. sådan en 20 stykker”. Jeg er derfor tryg ved vores nuværende
brede fortolkning af naboer.
Hvis vi skal gå ud til flere, skal forbindelsen over i foreningens regi. Vi skal så forhandle en
overtagelse den med Fibia. Prisen vil så blive en smule større, men ellers er der ikke
tekniske eller juridiske forbehold fra Fibia.
Belastningen på vores linje ligger det meste af tiden under få % så bestyrelsen finder ikke
grund til at opgradere med det nuværende trafikmønster/belastning. I primetime kommer vi
af og til over 5 - 10 %
Bestyrelsen mener derfor ikke der er grund til at udvide vores kapacitet og Uffe vil derfor
om lidt (under budget) foreslå stort set uændrede takster det kommende år.

side 3/4

Klinte.net
Net leverandør til Syd-Østmøn
CVR-nr.: 37617199

Busenevej 64
4791 Borre

ad 4. Årsregnskab
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