Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen Samsø Bredbånd
Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.30 på Flinchs Hotel
1. Valg af dirigent
Ole Hemmingsen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt
med det foreskrevne varsel.
2. Valg af referent
Anne Grethe Olsen blev valgt som referent.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
Beretningen blev fremlagt og godkendt efter rosende ord fra mange af de fremmødte.
4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget, samt kontingent til godkendelse
Årsregnskab og budget blev fremlagt og godkendt med akklamation. Forhøjelse af
kontingentet vedtaget. Pr. 1. januar 2016 er det årlige kontingent 150 kr.
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen fremlagde to ændringsforslag til vedtægterne:
§4.9 ændres, således at referater ikke fremgår af hjemmesiden og §5.5 ændres, så punktet
’Valg af revisor’ udgår.
Generalforsamlingen vedtog ændring af §4.9, således at det fremover hedder: Bestyrelsen
drager omsorg for, at der føres referater med beslutningsprotokol. Væsentlige beslutninger,
der vedrører Samsø Bredbånds medlemmer offentliggøres på hjemmesiden.
Forslaget om ændring af §5.5 blev forkastet.
6. Valg til bestyrelsen
På valg var Anette Eriksen, Anne B. Albertsen og Anne Grethe Olsen. Anne B. Albertsen
stillede ikke op til genvalg. Anette Eriksen og Anne Grethe Olsen blev genvalgt. Lone Krag blev
nyvalgt.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Frank Eusterholz blev genvalgt og Anne B. Albertsen blev nyvalgt som suppleanter.
8. Valg af revisor
LMO blev valgt som revisor.
9. Evt.
Der blev givet ros til Samsø Bredbånd for det vigtige arbejde, der bliver udført til gavn for
Samsø. Og at det er godt med en professionalisering, bl.a. med ansættelse af en tekniker.

Der er stadig problemer med sommerhusområderne, men der arbejdes hele tiden med at
finde alternative løsninger.
Richard Zeuthen viste efter afslutningen af generalforsamlingen, hvilke muligheder
teknikerne har for at overvåge systemet.

Underskrevet af dirigenten:
Dato:

____________________________

