
 

 

 

 
 

Referat 
fra generalforsamling 2008 
i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 

torsdag d. 6/3 kl. 19:30 på Grenaa Tekniske Skole 
ved referent Klavs Bryld 

 
 
Der var et svingende antal deltagere, men i alt ca. 16 deltog i generalforsamlingen. 
 
Dagsordenen for generalforsamlingen var som efter vedtægternes § 5 stk. 8: 

1. Valg af dirigent.  
2. Valg af stemmetællere.  
3. Valg af referent.  
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.  
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til 

godkendelse.  
6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.  
7. Behandling af indkomne forslag.  
8. Valg af:  

a. Formand.  
b. Bestyrelsesmedlemmer.  
c. Suppleanter.  
d. Revisor.  
e. Revisorsuppleant.  

9. Eventuelt.  

 
1. valg af dirigent. 
 
Niels Ole Mikkelsen blev valgt som dirigent. 
 
Niels Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dog var general-
forsamlingen ikke, som forudsat i vedtægterne afholdt inden udgangen af februar. 
Da imidlertid ingen på generalforsamlingen havde indvendinger herimod betragtede 
dirigenten generalforsamlingen som beslutningsdygtig. 
 
 
2. Valg af stemmetællere. 
 
Da ingen på forhånd ønskede skriftlig afstemning blev der ikke valgt stemmetællere. 
 
 
3. Valg af referent. 
 
Klavs Bryld blev valgt. 
 



 

 

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.  
 
Bjarke Nielsen fremlagde beretningen for det forløbne år på baggrund af den på mødet 
omdelte PowerPoint præsentation. 
Beretningen blev efterfølgende godkendt med akklamation. 
 
 
5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til 
godkendelse. 
 
Revisoren, Arne Nielsen, fremlagde regnskabet, som blev godkendt med akklamation. 
 
Bjarke Nielsen fremlagde bestyrelsens handlingsplan ud fra den uddelte PowerPoint 
præsentations sidste side. Der var ikke nogen spørgsmål fra salen til handlingsplanen, som 
dermed blev godkendt. 
 
 
6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m. 
 
Der var ingen som forslog at vi skulle til at opkræve kontingent. 
 
 
7. Behandling af indkomne forslag. 
 
Der var fremkommet anmodning fra Michael Karlin om at drøfte modtageforholdene på 
Havnen. Da problemstillingen herom var berørt under beretningen samt fremlæggelsen af 
handlingsplanen blev punktet ikke drøftet yderligere. 
 
De fremkomne forslag til vedtægtsændringer blev herefter drøftet og der blev for hvert enkelt 
ændringsforslag foretaget afstemning. 
 
Nummereringen refererer til: 
http://grenaas.net/nettet/Forslag_til_vedtaegtsaendringer_for_GrenaaSnet_06-03-2008.pdf 
 
Hvis der ikke fremgår stemmetal ved afstemningen er forslagene vedtaget enstemmigt. 
 
Ændringsforslag 1 side 1. Vedtaget (forslaget stillet af Bjarke Nielsen). 
Ændringsforslag 2 side 1. Forkastet (forslaget stillet af Mikkel Skovgaard-Andersen). 
Ændringsforslag 3 side 1. Vedtaget. 
Ændringsforslag 4 side 1. Trukket af Bjarke Nielsen. 
Ændringsforslag 5 side 1. Ny formulering blev udfærdiget på mødet og blev vedtaget: 

"Under hensyntagen til § 1 stk. 2 er Bredbåndsforeningen 
Grenaas.net medlem af Djurslands.net". 

 

Ændringsforslag 1 side 2. Vedtaget. 
Ændringsforslag 2 side 2. Vedtaget. 
Ændringsforslag 3 side 2. Vedtaget. 
 

Ændringsforslag 1 side 3. Vedtaget. Idet det foreslåede dog af hensyn til læsbarheden 
  besluttedes indsat som note (fodnote). 
Ændringsforslag 2 side 3. Vedtaget. 
Ændringsforslag 3 side 3. Vedtaget med den ændring at ordet "ønsker" slettes 

(men diskussionen afslørede at disse nye mulige medlemmer nok 
bør betale kontingent). 



 

 

Ændringsforslag 4 side 3. Vedtaget med flg. ændring at "såvel som" erstattes med "og". 
Ændringsforslag 5 side 3. Afstemningen om forslaget: 4 for, 3 imod. 

Hermed er ikke opnået 3/4 af de afgivne stemmer. 
Ændringsforslag 6 side 3. Vedtaget med 7 for. Det er derfor denne ændring af § 6. stk. 4.b 

som er vedtaget. 
Ændringsforslag 7 side 3. Vedtaget. 
Ændringsforslag 8 side 3. Vedtaget. 
 

Ændringsforslag 1 side 4. Vedtaget. 
Ændringsforslag 2 side 4. Forkastet, idet der var 5 for og 4 imod, dvs. 3/4 af de afgivne 

stemmer blev ikke opnået. 
Ændringsforslag 3 side 4. Vedtaget. Vedtaget med 10 for 1 mod. 
Ændringsforslag 4 side 4. Vedtaget. 
Ændringsforslag 5 side 4. Vedtaget. 
Ændringsforslag 6 side 4. Vedtaget. 
Ændringsforslag 7 side 4. Vedtaget. 
Ændringsforslag 8 side 4. Vedtaget. 
Ændringsforslag 9 side 4. Vedtaget. 
 
 
8. valg af bestyrelse 
 
a) Formand 
Bjarke Nielsen blev valgt som formand med akklamation. 
 
b) Bestyrelsesmedlemmer. 
Følgende var på valg: 

Stefan Brodersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 
Jimmi Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 
Rune Staub blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 
Ove Borrits ønskede ikke genvalg. Pernille Nicolajsen blev valgt. 

Følgende var ikke på valg og fortsætter: 
Klavs Bryld 
Mikkel Skovgaard-Andersen. 

 
c) Suppleanter: 
Hverken Bjarne Nielsen, Tina Holm eller Peter Kofoed genopstillede som suppleant. 
Trine Block blev valgt som suppleant. 
Bent H. Nielsen blev valgt som suppleant. 
 
d) og e) revisor og revisorsuppleant. 
Kvist & Jensen er valgt som revisor og revisorsuppleant. 
 
 
9. Eventuelt. 
Intet. 
 


