Referat af Generalforsamlingen den 27.marts 2017
123 fremmødte medlemmer (102 stemmeberettigede), heraf samtlige fem bestyrelsesmedlemmer.
Stofa var repræsenteret ved Tom Andersen.
1. Valg af dirigent
Bruno Nielsen vælges enstemmigt.
2. Formandens beretning
Formanden beretter indgående om årets gang. Hovedvægten er lagt på den nye Stofa-aftale
samt på gruppen ”Fibernet til Rønninge og Bakkegårds Allè Kvarteret”.
Beretningen afbrydes af Karsten Køie, som opponerer mod beretningens indhold.
Formanden henholder sig til, at en formands beretning er formandens helt eget valg af ord,
og beretningen fortsættes.
Beretningen afføder en del spørgsmål og kommentarer. Flere personer bakker foreningen og
formanden op. Thomas Lindevang spørger ind til fakta. Formanden bekræfter derfor, at en
aftale med Energi Fyn vil betyde en overdragelse af foreningen til Energi Fyn, at det vil give
ulemper som f.eks. opgravede indkørsler, og det bekræftes at foreningen har skaffet
2.500.000,-, som foreningen kan bruge til kommende opgradering- og anlægsprojekter.
Pengene står til rådighed for Langeskov Antennelaug, når foreningen ønsker det. Det
præciseres senere, at beløbet er øremærket projekter udført af Stofa, og altså ikke skal indgå
i regnskab eller budget som en indtægt.
Thomas Lindevang spørger desuden om den næste opgradering til Docsis 3.1 kan holdes
indenfor en ramme på 2.500.000,-. Formanden oplyser, at et overslag lige nu er, at en
opgradering vil koste cirka 2.000.000,- i 2017-priser. Han vil dog nødigt spå om prisen et
par år frem.
Kim Jørgensen præciserer, at de grupper han har været tilknyttet, aldrig har haft som mål at
nedlægge Langeskov Antennelaug.
Torben Kildemoes beklager sig over at være nævnt i referatet fra 2016. Dirigenten og
formanden forklarer, at når man fremfører indlæg på generalforsamlingen, vil man oftest
blive nævnt i et seriøst referat.
Palle Overby Sørensen beklager at ikke-medlemmer ikke kan deltage i generalforsamlingen.
Karsten Køie mener, formanden har taget de ældre medlemmer som gidsel, ved at tro de
ikke kan bruge den moderne teknologi. Flere ældre medlemmer modsiger dog dette, og
beretter om, hvor trygge de er over Langeskov Antennelaugs udbud af produkter.
Flere mindre indlæg tages til notits af bestyrelsen.
Formandens beretning godkendes med 12 stemmer imod.

3. Regnskab
Kasseren beretter indgående om 2016-regnskabet.
Der spørges til bl.a. rammebeløb og administrationsposterne.
John Kristensen forklarer at regnskabet viser, at bestyrelsen ser på såvel det økonomiske
samt på at opgradere i tide, så vi altid følger med den tekniske udvikling.
Jesper Lindevang får bekræftet, at bestyrelsens honorar udgør cirka 10% af kontingntet.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
Kasseren fremlægger budget for 2017.
Der budgetteres forsigtigt med et overskud på 158.800,-, og med uændret kontingent.
Torben Kildemoes opponerer mod bestyrelsens honorar, da han mener, Stofa udfører en stor
del af kasserens arbejde. Han taler om gamle dage, men giver forkerte informationer om
tidligere tiders honorar. Formanden erklærer, at bestyrelsen ikke længere kan acceptere disse
urigtige oplysninger. Han har derfor 2010-regnskabet med, og beder alle interesserede tage
et kig på dette regnskab. I 2010, hvor Torben Kildemoes stadig sad i bestyrelsen, var
formanden og kasserens honorar i alt 69.000,-, mens de to poster i 2017 oppebærer et samlet
honorar på 72.000,-.
Willy Konge spørger, hvornår generalforsamlingen har besluttet at bestyrelsen oppebærer
honorar. Det kan ingen svare på, da det er en beslutning, som ligger tilbage til sidste
århundrede.
Kai Nielsen forstår ikke, at man atter diskuterer bestyrelsens beskedne honorar. Han har
netop været til generalforsamling hos vandværket, hvor formanden oppebærer et honorar på
100.000,- plus diverse udlandsrejser, hvilket han mener bør slutte den evindelige diskussion
om Langeskov Antennelaugs honorarer.
Budgettet vedtages med 1 stemme imod.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
I alt seks personer kandiderer til de tre bestyrelsespladser, der skal vælges.
Der opstår kaos omkring valgmodus, men man enes om, for første gang i foreningens
levetid, at foretage et samlet valg. Alle seks kandidater får mulighed for at præsentere sig,
hvorefter de stemmeberettigede skal skrive tre navne på den udleverede stemmeseddel.
Revisorerne, Jan Pedersen og Knud Dyssemark, indsamler og optæller stemmerne.
Jan Pedersen betroes derefter stemmesedlerne i sin varetægt.

Resultatet bliver følgende:
Lars Leerberg Jeppesen
56 stemmer
John Kristensen
52 stemmer
Benny Kragh Larsen
51 stemmer
Anne Fiber
45 stemmer
Klaus Hedemann Larsen
43 stemmer
Martin Hustved Hartvig
38 stemmer
Lars Leerberg Jeppesen, John Kristensen og Benny Kragh Larsen genvælges derfor alle.
Afstemningsresultatet udløser en udvandring fra medlemmerne omkring ”Fibernet til
Rønninge og Bakkegårds Allè Kvarteret”. Dirigenten må derfor holde et par minutters
pause, da de resterende deltagere ikke kan høre næste punkt på dagsordenen.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
Martin Danielsen genvælges enstemmigt
Bruno Nielsen genvælges enstemmigt
7. Valg af revisorer
Jan Pedersen genvælges enstemmigt
Knud Dyssemark genvælges enstemmigt
8. Valg af revisorsuppleanter
Gunnar Jørgensen genvælges enstemmigt
Kai Nielsen genvælges enstemmigt
9. Eventuelt
Åse Lind beder bestyrelsen overveje vedtægtsændringer om bl.a. valgprocedure.
Palle Overby Sørensen harcelerer stærkt over, at ikke-medlemmer ikke kan deltage i
generalforsamlingen. Han ønsker ikke stemmeret men høringsret. Han imødegås af stort set
samtlige resterende deltagere, som ikke ønsker ikke-medlemmer repræsenteret på
generalforsamlingen. Hvis man vil have indflydelse, må man melde sig ind, som det er
normalt i næsten alle foreninger.
Silke Larsen fortæller om en bestyrelse, som hun mener, gør alt for at hjælpe hele
Langeskovs befolkning. ”Man smider da ikke guld på gaden” slutter hun med.
Jan Andersen og Peter Schultz spørger ind til ombytning af ældre modem. Tom Andersen
beder dem henvende sig til kundeservice, som vil arrangere en ombytning.
Formanden takker de tilbageværende for fremmødet og opbakningen. De trange forhold
beklages, da deltagerantallet langt oversteg, hvad man har oplevet igennem mange år.
Kaosset omkring udvandringen af ”Fibernet til Rønninge og Bakkegårds Allè Kvarteret”
beklages ligeledes, og formanden udtrykker håb om, at man ved kommende
generalforsamlinger forskånes for så respektløs opførsel.

