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Referat 010 - generalforsamling 18.07.18.doc
Sted: Hos Karin og Bent
Tilstede:
Klaus Vink Slott, Uffe Ternstrøm, Claudia Ziehm, Karin Wegener Tams, Bent Jørgensen,
Anders Dam Lind, Vivi Schlechter, Uffe Hofman Andersen, Jakob Brixvold, Palle RoslyngJensen
1. Valg af dirigent: Klaus Vink Slott
2. Valg af referent: Claudia Ziehm
3. Godkendelse af forrige referat
Referatet godkendt.
4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år og planer for det kommende år:
Se formandens beretning på side 2.
5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget og evt. kontingent til godkendelse:
Se årsregnskabet og planer for anden halvdel af 2018 på side 3.
Vores forbindelse kommer til at koste noget mere fra nu af, fordi vi har fået afkortet
vores bindingsperiode (og fået højere hastighed). Til gengæld kan vi bruge de ca. 5000
kr. som foreningen har indestående, så kontingentet ikke bliver meget højere resten af
året. Det sidste kontingent skal betales på én gang. Forslaget er vedtaget.
6. Behandling af indkomne forslag:
Ingen.
7. Valg til bestyrelsen (kasserer og sekretær er på valg lige år, formand ulige år.)
Uffe Ternstrøm fortsætter som kasserer. Claudia Ziehm fortsætter som sekretær.
8. Valg af revisor:
Anders Dam Lind fortsætter som revisor.
9. Eventuelt: ---

Klaus Vink Slott

Uffe Ternstrøm

Claudia Ziehm
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Formandens beretning 2017 – 2018
Årets beretning bliver jo meget kort, for der er jo heldigvis ikke sket ret meget. Når man har et
system i drift, er intet nyt jo godt nyt.
Ved sidste generalforsamling blev det besluttet at vi kunne tilbyde at tage ekstra medlemmer ind,
uden at de skulle betale anlægsbidrag. Dette var baseret på at vi tog det reserve sæt af udstyr vi
havde liggende, og satte op hos en eventuel ny bruger. Desværre viste det sig at jeg (af alle) havde
fejl på min antenne, og jeg udskiftede den derfor med reserven. Jeg forsøgte at få den ombyttet, men
den var ud over garanti perioden. Dermed synes jeg ikke længere den idé var værd at forfølge.
En anden beslutning fra sidste år var, da vi nu viste at der kom fiber til hjemmet, - skulle forsøge at
forhandle en forkortet bindingsperiode i land med fibia, eventuelt med højere hastighed (og pris) til
følge. Bare den samlede udgift for hele bindingsperioden ikke blev større.
Jeg kontaktede Fibia erhverv i efteråret, men da der dengang endnu ikke var en tidsplan for hvornår
vi fik fiber i Busene, bad de mig komme tilbage når der var en tidsplan.
Så da vi endelig fik en plan i foråret, kontaktede jeg Fibia erhverv igen. Vi blev tilbudt at
bindingsperiode ophørte med årests udgang, væsentlig mere hastighed, og en smule rabat. Alt i alt
en udmærket løsning, som var indenfor sidste års generalforsamlings bemyndigelse, så vi satte den i
værk. Uffe vil derfor om lidt præsentere et budget forslag der er lagt an på, at kassen er tom og vi
slukker med udgangen af året. (Vi lukker dog ikke foreningen med det samme, da vi efterfølgende
skal bruge lidt tid på at afvikle foreningen, nedtage udstyr osv.)
Selve opgraderingen af hastighed gik dog ikke helt som planlagt, og først efter et par opkald til
Fibia, lykkedes det i går at få salgsafdelingen til at fortælle dem i teknik, ”at den er god nok,
Bakkegården skal have mere fart på”.
Når I nu alle sammen skal tilsluttes Fibia, så er der faktisk en del af det udstyr I har, som I fortsat
kan anvende. De trådløse accesspunkter som sidder inde i husene, er stadig noget af det bedste på
markedet. I behøver derfor ikke købe noget ekstra udstyr, når I får fiber ind. Fiberboksen i får, har
trådløs internet indbygget, men sidder typisk nede ved gulvet, hvilket begrænser rækkevidden. Jeg
tænker at Bakkegården indtil videre beholder den computer der styrer den trådløse adgang til intern
brug. Vi kan så efterhånden i ro og mag, koble de andre huses accesspunkterne fri, så I selv
overtager dem. (Der findes vist en app til mobilen, så I selv kan styre dem). Men altså, hvis Fibia
tilbyder jer ekstra ”smart wifi” udstyr, telefon, eller lignende, - så overvej om I har brug for det. - I
har det jo i forvejen. Jer der har IP telefoner til fonet, kan også bare flytte dem over i fibernet
stikket.
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Årsregnskab 2017

side 3/3

