
Bredbåndsforeningen GrenaaS.nets ordinære generalforsamling 

Grenaa d. 2009-02-23 Grenaa Tekniske Skole 

Dagsorden er ifølge vedtægterne: 

 

  

1. Valg af dirigent. 

a. Forslag Niels Ole Mikkelsen – Han blev valgt. 

2. Valg af stemmetællere. 

a. Dette udsættes til der bliver behov 

3. Valg af referent. 

a. Forslag Rune Staub – Han blev valgt. 

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 

a. Bjarke fremlangde powerpoint. 

32 knudepunkter. 

15 knudepunkter leverer folkenet. 

450 tilsluttede husstande, en del institutioner og virksomheder. 

2000 ca. personer benytter dagligt GrenaaS.net til at gå på internettet. 

b. Der var ingen spørgsmål til beretningen. (Godkendt) 

5. Fremlæggelse af: 

a. Årsregnskab til godkendelse. 

i. v. Revisor Arne Nielsen. 

ii. Der var spørgsmål vedr. De 300 budgeterede brugere (gamle) og de opgivne 386 i 

regnskabet.  

Dette blev forklaret ved forskel mellem dem der betaler til tiden, ”multibrugere” 

osv. 

iii. Der var spørgsmål vedr. Revisions omkostninger men det blev afgjort dette var en 

lav udgift i forhold til andre foreninger. 

iv. (Godkendt) 

b. Budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse. 

i. Bjarke fremlægger handlingsplan i plancher (3 stk) 

ii. Arne mangler et vigtigt punkt, IP Telefoni 

Der er ikke en beslutning om vi vil lave selv, eller formidle. 

Der er gang i arbejde omkring at finde nogen leverandører. 

 

Der er i Institut for Trådløst Bredbånd lavet rapporter om leverance af IP TV 

gennem trådløs infrastruktur. 

 

IP Telefoni i GrenaaS.net kører fint, og der er flere brugere der har fine resultater 

med forskellige leverandører. 

iii. (Godkendt) 

6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m. 



a. Bestyrelsen forslår at der ikke opkræves kontingent på nuværende tidspunkt. 

b. Revisoren fremlagde at man kunne hæve abonnementet pr. md og sænke indskudet. 

c. Klaus (Dolmer) forslår at man kunne sælge links/reklamer på hjemmesiden. 

7. Behandling af indkomne forslag.  

a. Ingen indkomne forslag, punktet springes over. 

8. Valg af: 

a. Formand. 

i. På valg: Bjarke Nielsen (Ønsker genvalg) – Han blev valgt 

b. Bestyrelsesmedlemmer. 

i. På valg: Klavs Bryld (Ønsker genvalg) - Valgt 

ii. På valg: Mikkel Andersen (Ønsker genvalg) - Valgt 

iii. Stefan Brodersen, vil gerne træde ud som bestyrelsesmedlem (evt. indtræde som 

supleant) 

iv. Klaus Møller Nielsen, stiller op - Valgt 

c. Suppleanter. 

i. På valg: Trine (ønsker ikke genvalg) 

ii. På valg: Bent (ønsker ikke genvalg) 

iii. Forslag  - Stefan Brodersen – valgt til 1. suppleant 

iv. Forslag – Flemming Nielsen – Valgt til 2. suppleant 

d. Revisor. 

i. Forslag: Kvist & Jensen – Det er vedtaget at fortsætte. 

e. Revisorsuppleant. 

i. Forslag: Kvist & jensen – Da der er tale om revisionsfirma er dette ikke relevant. 

9. Eventuelt 

Niels Ole takker for god ro og orden, og giver ordet til formanden for afslutning. 

Der er konstituerende bestyrelsesmøde d. 3. Mandag i marts. 

Netbyggerhold osv fortsætter. 

Bjarke takkede for en god afholdt generalforsamling. 

14 fremmødte, incl revisor.  12 stemmeberettigede. 


