
Stege Kabelnet 
Ordinær generalforsamling i Mønshallen den 30. marts 2015. 

 

Da vi i år havde et forslag om at droppe samarbejdet med Stofa, og i stedet selv køre internettet 

og TV- og radiokanalerne, mødte der 94 stemmeberettigede medlemmer op. 

Efter Klaus havde budt velkommen valgtes Bjarne Petersen som dirigent. 

Aksel Knuthsen og Vagn Jensen valgtes som stemmetællere. 

Klaus aflagde bestyrelsens beretning som blev godkendt uden kommentarer. 

Anders aflagde regnskab og budget som ligeledes blev godkendt. 

Der var i år 3 indkomne forslag som alle krævede afstemning. 

Det første var et forslag fra Bente Hammersheib om at opkræve boligselskabets lejere individuelt,   

men da vi har en aftale med boligselskabet om kollektiv opkrævning, kom det ikke til afstemning. 

Desuden ville hun have vi skulle droppe gebyret for udmeldelse på 750 kr. incl. moms. Dette 

forslag blev forkastet med 44 stemmer imod og 36 stemmer for, mens 6 var blanke og 4 ugyldige. 

Vores suppleant Jørgen Nøhr havde fremsendt et forslag, om at vi på en ny ekstraordinær 

generalforsamling skulle invitere Stofa og You See til at fremlægge hver deres forslag ved siden af 

vores eget. Men da vores forhandlingsudvalg har fået priser fra dem begge, og da det er meget 

dyrere og dårligere end vores eget forslag, synes vi ikke det er en god ide. Forslaget kom til 

afstemning og blev klart forkastet med 67 stemmer imod og 19 stemmer for og 1 blank. 

Det tredje forslag var vores eget om ny struktur. Det blev vedtaget meget klart med 72 stemmer 

for og 12 stemmer imod, 1 var blank. Så nu ligger der 3 måneders hårdt arbejde for bestyrelsen og 

PHEBO, for at få det hele klar til den 1. juli. 

Valgene var hurtigt overstået da alle valg var genvalg. 

Klaus, Anders og Tonny blev genvalgt til bestyrelsen. Vagn blev genvalgt som suppleant. 

Formeldt blev Planrevision fra Næstved ved Per Petersen valgt som registreret revisor. 

Aksel Knuthsen blev genvalgt som folkevalgt revisor og Jens Grønager som folkevalgt 

revisorsuppleant. 

Der var slet ingen der ønskede ordet under eventuelt. 

Det var en god generalforsamling, som varede 2½ time i modsætning til sidste år, hvor det kun tog 

40 minutter. 


