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Referat af ekstraordinær generalforsamling 
tirsdag den 7. oktober 2012. 

 
 
 

1. Valg af dirigent. 
 
Ole Vestergaard blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Carsten Krüger fra VAB gjorde 
indsigelse herfor idet VAB ikke havde modtaget indkaldelse, dirigenten afviste denne indsigelse med 
henvisning til vedtægterne, hvor det fremgår at indkaldelse skal ske via annoncering i lokalaviser, 
opslag og via foreningens infokanal. Dirigenten henviste til at påklagelse af denne afgørelse kunne ske 
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
 
Åge Jelstrup og Lone Poulsen blev valgt som stemmetællere. 
Der var mødt 80 stemmeberettige medlemmer frem, heraf var der 13 fuldmagter og 1 boligselskab til 
stede. 
 

2. Information om situationen.  
 
Bestyrelsen gennemgik baggrunden, som er et akut likviditetsbehov til overholdelse af 
afdragsforpligtelsen på lånet der blev optaget i forbindelse med saneringen/opgraderingen af anlægget. 
Omkring 70 medlemmer forlod foreningen i forbindelse med saneringen/opgraderingen hvilket betød 
et manglende provenu på ca. 805.000 over de 5 år lånet afdrages.  
 
Bestyrelsens plan om at anvende en driftskredit til likviditetsdækning for de restende månedlige 
afdrag, har ind over de seneste par måneder vist sig ikke at kunne realiseres, idet Foreningens 
bankforbindelse har ændret kreditpolitik. Vi nedlagde i 2006 vores driftskredit ifbm. optagelse af 
ovennævnte lån, idet der var en holdning om at den kunne reetableres hvis/når behovet igen blev 
aktuelt. Nu er bankens kreditpolitik ændret, og de stiller krav om at der foretages ekstraordinær 
kontingent indbetaling fra medlemmerne for at yde den fornødne kredit. 
 
Bestyrelsen fremlagde likviditetsbudget, der viser at med det foreslåede ekstraordinære kontingent vil 
der være et positivt cash-flow i 4. kvartal 2012, et negativt cash-flow på ca. 70.000 i 1. kvartal 2013, 
men derefter positive cash-flow i de resterende kvartaler. Et forventet (foreløbigt) budget for 2013 blev 
præsenteret med estimerede beløb på kr. 1.180/år for pakke 1, kr. 3.975/år for pakke 2 og kr. 5.535/år 
for pakke 3 – det skal understreges at dette er Bestyrelsens bedste gæt pt. idet der er omkostninger der 
stadig kan ændre sig og påvirke budgettet. 
 
Det blev påtalt at Bestyrelsen burde have medtaget likviditets- og foreløbigt 2013 budget i 
indkaldelsen, hvilket blev taget til efterretning. Desuden blev det kommenteret at ville det have været 
gavnligt at 2014-2015 effekterne var blevet belyst, hvor svaret er likviditetsbehovet udelukkende 
vedrører årene 2012/2013. 
 
Bestyrelsen fremlagde 3 mulige løsninger: 
 

- Gøre ingenting – konsekvensen vil være at vi misholder vores lån, og der vil være risiko for at 
banken vil indgive konkursbegæring, og at foreningen sandsynligvis vil skulle ophøre. Hvert 
enkelt medlem vil skulle etablere egen antenne/parabol eller anden løsning (feks. TDC home-
trio). Der blev spurgt ind til hæftelse for gælden, hvor svaret er at medlemmerne jf. 
vedtægterne ikke hæfter for gælden. 
 

- Sælge foreningen – Bestyrelsen vurderer at det måske er muligt at få et vist provenu ud af et 
salg, men det er tvivlsomt om det vil kunne dække restgælden på ca. 400.000 (excl. renter i 
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restløbetiden) på lånet og anbefales ikke. Konsekvensen vil være at foreningen vil ophøre og 
køberen vil frit kunne fastsætte vilkår/indhold og priser for evt. fortsættende tilslutninger. 

 
- Foretage betaling af ekstraordinært kontingent på kr. 1.500 – Foreningen vil overleve/kunne 

videreføres i den nuværende form. Desuden er investeringen på kr. 11.500 per medlem ikke 
tabt. 

 
Dirigenten afrundede dialogen og gik derefter over til næste punkt på dagsordnen.  
 

 
3. Beslutning om betaling af ekstraordinært kontingent. 
 
Efter en dialog om at det ville gavne situationen hvis betalingen af det foreslåede ekstraordinære 
kontingent på kr. 1.500 blev foretaget pr. 1 november 2012, blev dette stillet som ændringsforslag; 
 
Dirigenten lod medlemmerne give til kende, om der var tilslutning til at ændre dagsordenen, således at 
der var 2 forslag at stemme om, hhv: 
 

- At der betales et ekstraordinært kontingent på 1.500 kr. pr. 1. november 2012 per medlem 
 

- Bestyrelsens forslag om at der betales et ekstraordinært kontingent på 1.500 kr. i 2 
opkrævninger a 750 kr. pr. 1 november 2012 og pr. 1. februar 2013 per medlem 

 
Der var ikke flertal for at ændre dagsorden. 
 
Derefter blev der foretaget skriftlig afstemning af det stillede forslag: 
 

- Bestyrelsen indstiller til beslutning at der betales et ekstraordinært kontingent på 1.500,- kr i 2 
opkrævninger som følger: 

o Pr. 1. november 2012 betales der 750,- kr per medlem 
o Pr. 1. februar 2013 betales der 750,- kr. per medlem 

(for medlemmer der er tilknyttet boligforeninger er det op til boligforeningen, hvordan opkrævningen 
foretages, f.eks. månedligt) 
 
Resultatet af afstemningen var: 
 
Afgivne stemmer:  80 
Blanke:   2 
Ja:    59 
Nej:   19 
 
Forslaget blev dermed vedtaget. 
 
 

4. Eventuelt. 
 
Bestyrelsen orienterede om igangværende initiativer, hvor der arbejdes med skift af serviceleverandør, 
skift af program og internet/IP-telefoni leverandør mv. Målene er nedbringelse af omkostningerne, 
forbedring af kvaliteten på service og udvidelse af antal HD kanaler samt mulighed for ”start forfra” 
pause og optagelse af  TV programmer. Nærmere information følger på næste generalforsamling. 
 
Efter et par spørgsmål afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
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