Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen Samsø Bredbånd
Tirsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30 på Sælvig Camping
1. Valg af dirigent
Richard Zeuthen blev valgt tl dirigentt irigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med
det foreskrevne varselt

2. Valg af referent
Anne Grethe Olsen blev valgt som referentt

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det
kommende år
Formanden fremlagde sin 7t beretning og understregede at 2018 har været et historisk årt I løbet af foråret
blev foreningen kontaktet af NrGI og Fibiat e var interesserede i at grave fber ned tl lamsøs borgeret Og
meget overraskende lovede de at alle huse på lamsø ville få fber, hvis den pågældende beboer ønskede
dett Forslaget fra Fibia blev at alle lamsø Bredbånds kunder skulle overdrages og lamsø Bredbånds udstyr
skulle nedtages, når alle, der ønskede det, var koblet på fbert Kontraktudkastet forelå i slutningen af
sommerent
Formanden understregede at lamsø Bredbånd jo blev etableret af nød og ikke af lyst eller for at skulle
tjene mange penget erfor kom henvendelsen på et godt tdspunkt, da lamsø Bredbånd pr 31t dect 2018
har 1573 tlsluutede medlemmer og det var på tde at overveje udskitning af udstyr i større omfang, hvis vi
skulle kunne følge medt Heldigvis har der været en god kemi og stor kompetence hos vores teknikere, så vi
har kunnet levere et tdssvarende bredbåndt
en 29t september blev der afoldt kstraordinær Generalforsamling, hvor forsamlingen skulle tage stlling
tl projektet om overgang tl fber på lamsøt
Af de 151 stemmeberetgede, der mødte frem, stemte 145 for en overdragelse tl Fibiat ereter blev
kontakten underskrevett
et er gået stærkt med at få lagt fber i jorden og de første bliver tlsluutet i de første uger af aprilt
er har været afoldt et velbesøgt Åbent Hus-arrangement i vores showroom i Langgadet
Fremtden indebærer nye udfordringer, hvor vi skal fnde ud af hvordan vi bevarer de to arbejdspladsert Vi
har fået en serviceatale med Fibia, således at vores teknikere tager sig af service for lamsøs borgere for at
undgå de lange ventetdert en hele 2019 vil være optaget af fberudrulningen, der også involverer vores
teknikeret
Til sidst takkede formanden alle de aktve, der gør det tl en fornøjelse af være formand for foreningent
Beretningen blev godkendtt

4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået af kassererent lom svar på spørgsmål om foreningens udstyrs værdi, blev det
pointeret at der vil være værdier i 2020, men at vi ikke kender den samlede værdi, især fordi der rulles fber
overalt i anmark og derfor vil trådløst udstyr ikke have særlig stor brugtværdit Vi vil undersøge om det kan
afsæutes uden for anmarkt

Vores revisor mener ikke at tldelte LAG-midler skal tlbagebetales, men det kan komme på tale ved en
opløsning af foreningent
Årsregnskab blev godkendtt
Budgeutet for det kommende år blev præsenteret og godkendtt

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslagt

6. Valg til bestyrelsen
Kurt

adsen og Anne Grethe Olsen var på valg, og begge blev genvalgtt

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Frank usterholz og Anne Bt Albertsen blev genvalgt som suppleantert 1t suppleant fndes ved lodtrækning
på 1t bestyrelsesmøde sammen med konsttueringent

8. Valg af revisor
L O rhvervsrevison blev valgt som revisort

9. Evt.
Udrulningen er i fuld gang, hvor der bliver gravet i Nordby lige eter åske for at det kan nås at få lagt asfalt
på inden ferieperiodent
ntreprenørerne får generelt stor ros for det udførte arbejde, dog med et par enkelte klagert Vi har et godt
samarbejde med både Fibia og graveholdenet
er blev stllet spørgsmål om hvordan vi får fat i evtt nye kundert et gør vi ved bltat at afolde Åbent Husarrangementer og der er tale om at afolde et -sportsarrangement, da Fibia sponserer et -sportsholdt
Formanden gav udtryk for at Kommunen ikke er særlig langt fremme i skoene angt fbermuligheden på
lamsøt
Vi fortsæuter samarbejdet med lamsø Rederit
Udfærdiget af referent ago/27t april 2019
Underskrevet af dirigenten:

Underskrevet af bestyrelsen:

