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

Busenevej 64
4791 Borre

Referat 008 - generalforsamling 05.08.17.doc
Sted: Hos Uffe og Joan
Tilstede:
Klaus Vink Slott, Ina Vink Slott, Uffe Ternstrøm, Joan Ternstrøm, Claudia Ziehm,
Vivi Schlechter, Uffe Hofman Andersen, Anders Dam Lind, Bent Jørgensen, Karin Wegener Tams
1. Valg af dirigent: Klaus Vink Slott
2. Valg af referent: Claudia Ziehm
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år og planer for det kommende år:
Vi har fået et nyt medlem – Bent og Karin er nu også tilsluttet. Vi vurderer at vores båndbredde
er tilstrækkelig. Der har været få driftsforstyrrelser, mest pga strømafbrud.
4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget og evt. kontingent til godkendelse:
Se regnskab ved kasserer Uffe Ternstrøm på s. 2, godkendt af Vivi Schlechter (revisor).
Bestyrelsen forslår at øge kontingentet med 25 kr. for at øge likviditeten. Det vil gøre at
foreningen har 5000 kr. i beholdningen og vil kunne betale Bakkegaarden for husleje også hvis
ikke alle medlemmer betaler kontingent til tiden. Forslaget er vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen overvejer at købe en UPS der ville sikre strømforsyningen for 15 minutter i tilfælde
af strømafbrud. Den ville koste ca. 2000 kr. Vi afventer lige.
Bestyrelsen foreslår at tilbyde medlemskab af klinte.net til flere til særpris (kun månedligt bidrag,
uden indskud til fællesudstyr) for at sænke vores løbende kontingent og minimere vores
forventede tab når Fibia leverer fibernet i området. De har lovet at rulle det ud inden udgangen
af 2018. Vi har anbefalet vores medlemmer at tilmelde sig (se indlæg på hjemmesiden den
23.03.). Planen er at lukke Klinte.net på det tidspunkt, men vores bindingsperiode er til midten
af 2019, så vi kommer vist til at betale dobbelt i nogle måneder. Forslaget er vedtaget.
Bestyrelsen foreslår også at forhandle med Fibia for at minimere dobbeltbetalingen. Hvis vi ikke
kan undgå dobbeltbetaling, kunne vi bede om at få en højere båndbredde i perioden inden
tilslutningen (bare det sammenlagte beløb ikke bliver højere).
Forslaget er vedtaget.
Senere i år skal vi have lavet en exit strategi så vi kan lukke klinte.net til tiden.
6. Valg til bestyrelsen (kasserer og sekretær er på valg lige år, formand ulige år.)
Klaus Vink Slott fortsatter som formand.
7. Valg af revisor:
Andes Dam Lind tager over som revisor.
8. Eventuelt: ---
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