Referat af Generalforsamling 2021
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget tl godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg tl bestyrelsen
7. Valg af suppleanter tl bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad 1: Bestyrelsen foreslog Richard Zeuthen og han blev valgt
Ad 2: Bestyrelsen foreslog Anne Grethe Olsen og hun blev valgt.
Ad 3: Formanden afagde beretning med indledende bemærkninger om at vores advokat har sagt
god for at vi kunne slå generalforsamlingerne for 2020 og 2021 sammen. Beretningen er
vedhæftet referatet.
Ad 4: Regnskabet blev præsenteret og godkendt. Budget for det kommende år er ikke relevant, da
der ikke vil være nogen regnskabsmæssig aktvitet.
Ad 5: Der var ingen indkomne forslag.
Ad 6: På valg var: Thorsten Arnold, Hanne F Madsen og Lars Svane (2020) Kurt Madsen og Anne Grethe
Olsen (2021). Alle kandidater blev genvalgt.
Ad 7: Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Anne B Albertsen og Frank Eustherholz blev valgt.
Ad 8: Valg af revisor: LMO blev valgt
Ad 9: Eventuelt. Intet.
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Kære generalforsamling
Langt om længe kan vi afolde vores generalforsamling for året 2019 og 2020. Det har været en lang
periode med Corona-restriktoner og som det ser ud lige nu, er der desværre nye på vej.
Lad os starte med 2019. Vi startede året med 1.600 medlemmer og et 100 % intakt sendenet, dog vidste vi
på forhånd, at 2019 skulle blive et meget anderledes år end det plejede, siden vi startede med Samsø
Bredbånd i juni 2012. Årsagen var selvfølgelig, at Fibia skulle starte med at etablere fbernet på hele øen, et
arbejde som ifølge Fibia skulle vare hele 2019, dvs. helt nøjagtg 1 år. Samsø Bredbånd skulle være en aktv
deltager i hele udrulningsfasen og adressen her på Langgade 42 blev indretet som headquarter. Vi var lige
fra starten skeptsk overfor, om tdsplanen på kun 12 måneder kunne holde. Det viste sig, at vores skepsis
var fuld beretget, da etableringen først blev afslutet i efteråret 2020, dvs. en forsinkelse på ¾ år. Ultmo
2019 havde foreningen 750 medlemmer, dvs. et fald på 850 og selvfølgelig fortsate tlbagegangen i antal
medlemmer også i 2020, hvor vi i slutning af året kun havde 403 medlemmer tlbage
Herefter skulle Samsø Bredbånd overtage de få resterende kundetlslutninger samt etablering af nye
opkoblinger fremadretet samt fejlretninger. I den forbindelse blev der underskrevet diverse kontrakter
med Fibia, som ikke kun omfatede nye kunder, men også service og fejl ifm. nedbrud mv.
Et ultmatvt krav fra Fibia var dog, at kontrakten skulle indgås med et selskab og ikke med en forening,
hvorfor Foreningen Samsø Bredbånd i efteråret 2020 stftede et ApS under navnet Samsø Bredbånd og IT
ApS. Desuden krævede kontrakten, at diverse udstyr skulle anskafes, en investering på godt og vel 500.000
kr som bl.a. omfatede blæseudstyr, jordraket, trailer samt en ekstra bil mv. Samtdig faldt vore indtægter
på abo./kontngenter. Faldet i indtjeningen samt de nødvendige investeringerne medførte af sagens natur
et ikke ubetydelig underskud i 2020.
For bestyrelsen og for mig som formand har det primære formål med foreningen altd været (og stadigvæk
er) at sikre en hurtg og stabil internetorbindelse på Samsø. Dete centrale formål har ligeledes være
gældende efter at fbernetet blev etableret og så længe foreningen eksisterer vil vi have 100 % fokus på, at
sikre et hurtgt og stabilt internet også når et nedbrud skulle ske. Dete og ikke andet er den primære
eksistensberetgelse for foreningen.
Vi er nogle i foreningen som har lagt rigtg mange tmer i at sikre Samsø en brugbar internetorbindelse og
jeg som formand har aldrig været i tvivl om, at samarbejdet med Fibia var den rigtge beslutning. Vi var
desuden så heldig, at vi ifm. lockdown i foråret 2020 havde etableret fberforbindelsen på øen. Jeg tænker
tt på hvordan det havde været med vores gamle net, når alle elever fk digitalt hjemmeundervisning og
stort set alle fritds- og sommerhuse var omdannet tl hjemmekontor.

Foreningen Samsø Bredbånd vil fortsæte arbejdet med at sikre Samsø en af Danmarks bedste
internetorbindelse. Vi er lokalt forankret, vi hjælper folk og vi er her på Langgade 42, når uheldet er ude.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Særlig tak tl Anne Grethe, som nu i mange år har
været en stor hjælp. Stor tak også tl Ivan, Richard og Nicolai for jeres store og meget professionelle indsats.
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