
 
 

 
 
ØrumNet - Ordinær generalforsamling den 15. juni 2021 kl. 19.30 i Tjelecenteret. 
 
Formanden bød velkommen og gik herefter over til behandling af dagsordenen. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
Dagsorden ifølge vedtægerne §18 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog David Croft som dirigent. Der var ingen modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2. Valg af referent og stemmetællere. 

Referent – Sekretær/ Kasserer Mogens Almtoft 

Stemmetællere: 

* 

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det 
kommende år til godkendelse. 

Formanden aflagde beretning for aktiviteterne i 2020. 

Formandens beretning blev godkendt. 

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2020. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

1. Forslag fra bestyrelsen – Ændring af vedtægter: 

Bestyrelsen foreslog følgende ændringer til vedtægterne: 

Nuværende ordlyd: § 2. Formål 



 
 

Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne 
medlemmerne med: 

 
1. danske og udenlandske radio- og tv-kanaler 
2. internet og IP-telefoni 
3. andre ydelser, som kan tilbydes over et bredbåndsanlæg 
4. andre former for datatransmission til nærmeste omegn af Ørum 

 
Ændring til følgende ordlyd: § 2. Formål 
Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne 
medlemmerne med: 

 
1. danske og udenlandske tv-kanaler 
2. internet 
3. andre ydelser, som kan tilbydes over et bredbåndsanlæg 
4. andre former for datatransmission til nærmeste omegn af Ørum 

 
Nuværende ordlyd: § 4. Medlemmer 

Stk. 6. Såfremt et fraflyttet medlem ikke udmelder sig, kan den nye husstand i stedet for 
indskud overtage medlemskabet mod betaling af det gebyr, der er fastsat herfor. 

 
 

Ændring til følgende ordlyd: § 4. Medlemmer 

Stk. 6. Såfremt der kommer et nyt medlem på en adresse, lukkes det forhenværende 
kundeforhold for yderligere opkrævning jf. gældende opsigelsesvarsler. Foreningen kan 
kræve bevis for at adressen er tilhørende ansøger. 

 

Nuværende ordlyd: § 5. Levering af ydelser 

Stk. 1. Alle medlemmer har ret til levering af alle ydelser, foreningen kan levere. Intet 
medlem kan forpligtes til at aftage nogen ydelser. Medlemskab kan således tegnes og 
opretholdes ved alene at betale   det i § 6, stk. 2 anførte foreningskontingent. 

 
 

Ændring til følgende ordlyd: § 5. Levering af ydelser 

Stk. 1. Alle medlemmer har ret til levering af alle ydelser, foreningen kan levere (AirNet 
er undtaget). Intet medlem kan forpligtes til at aftage nogen ydelser. Medlemskab kan 
således tegnes og opretholdes ved alene at betale det i § 6, stk. 2 anførte 
foreningskontingent. 

 
Nuværende ordlyd: § 5. Levering af ydelser 



 
 

Stk. 2. Foreningens ydelser jf. § 2, stk. 1, udbydes i et antal pakker eller tv- og radiokanaler 
eller andre  enkeltydelser, for hvilke der fastsættes en årlig pris. Information herom skal 
fremgå af foreningens hjemmeside. 

 
 

Ændring til følgende ordlyd: § 5. Levering af ydelser 

Stk. 2. Foreningens ydelser jf. § 2, stk. 1, udbydes i et antal pakker eller tv-kanaler eller 
andre enkeltydelser, for hvilke der fastsættes en årlig pris. Information herom skal fremgå af 
foreningens hjemmeside. 

 
Nuværende ordlyd: § 6. Betaling for medlemskab og ydelser 

Stk. 1. Kontingent og evt. bidrag efter § 11, stk. 3, tilslutningsafgift og andre afgifter og 
gebyrer fastsættes af generalforsamlingen. 

 
 

Ændring til følgende ordlyd: § 6. Betaling for medlemskab og ydelser 

Stk. 1. Kontingent og evt. bidrag efter § 11, stk. 3 fastsættes af generalforsamlingen. 
Tilslutningsafgift, andre afgifter og gebyrer fastsættes af bestyrelsen. 

 

Nuværende ordlyd: § 6. Betaling for medlemskab og ydelser 

Stk. 4. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte gebyrer for ydelser. 
 
 

Stk. 4 kan udgå af vedtægterne, ved vedtagelse af foreslået ændring af § 6. Betaling for 
medlemskab og ydelser stk. 4 

 
Nuværende ordlyd: § 6. Betaling for medlemskab og ydelser 

Stk. 5. De i stk. 1 – 4 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrelsen, der 
fastsætter betalingsfrister, rykkerprocedure m.m. Beløbene specificeres på opkrævningen. 

 
 

Ændring til følgende ordlyd, hvis: § 6. Betaling for medlemskab og ydelser stk. 4 udgår. 

Stk. 5. De i stk. 1 – 3 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrelsen, der 
fastsætter betalingsfrister, rykkerprocedure m.m. Beløbene specificeres på opkrævningen. 

 
Nuværende ordlyd: § 8. Udmeldelse 



 
 

Stk. 1. Et medlem kan udmeldes af foreningen med mindst 1 måneds varsel til hvert kvartals 
begyndelse. 

 

Ændring til følgende ordlyd: § 8. Udmeldelse 

Stk. 1. Et medlem kan udmeldes af foreningen med mindst 1 måneds varsel. 
 

Nuværende ordlyd: § 8. Udmeldelse 

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller via kontaktformular på 
hjemmesiden. 

 

Ændring til følgende ordlyd: § 8. Udmeldelse 

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt via kontaktformular på hjemmesiden. 
 

Nuværende ordlyd: § 8. Udmeldelse 

Stk. 4. Ansvar for de i § 7, stk. 3 anførte pligter og § 7, stk. 9 anførte handlinger bortfalder 
ikke ved  udmeldelse. 

 
 

Ændring til følgende ordlyd: § 8. Udmeldelse 

Stk. 4. Ansvar for de i § 7, stk. 3 anførte pligter og § 7, stk. 9 anførte handlinger bortfalder 
ikke ved udmeldelse. Ved udmeldelse ophæves medlemmets abonnementer automatisk til 
den først kommende opsigelsesdato. Mailadresser nedlukkes også automatisk ved 
udmeldelse. 

 
Nuværende ordlyd: § 11. Udbygning og udvidelse af anlægget 

Stk. 1. Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen beslutte udbygning af anlægget 
med nye tekniske muligheder eller udvidelse af anlægget til nye geografiske områder. 

 
 

Ændring til følgende ordlyd: § 11. Udbygning og udvidelse af anlægget 

Stk. 1. Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen beslutte udbygning af anlægget 
med nye  tekniske muligheder. 

 
Nuværende ordlyd: § 12. Valg af tv- og radiokanaler og pakker. 

 
 

Ændring til følgende ordlyd: § 12. Valg af tv-kanaler og pakker. 



 
 

 
Nuværende ordlyd: § 12. Valg af tv- og radiokanaler og pakker. 

Stk. 1. Foreningen skal sikre alsidighed ved programvalg, så der tages hensyn til 
mindretalsinteresser. 

 

Ændring til følgende ordlyd: § 12. Valg af tv-kanaler og pakker. 

Stk. 1. Foreningen skal sikre alsidighed i Tv-kanals udvalget, ved valg af udbyder, så der 
tages hensyn  til flertallets        interesser. 

 

Nuværende ordlyd: § 18. Ordinær generalforsamling 

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og 

planer for det kommende år til godkendelse 
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre 

afgifter. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 
8. Eventuelt. 

 
 
 

Ændring til følgende ordlyd: § 18. Ordinær generalforsamling 

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og 

planer for det kommende år til godkendelse 
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Behandling af budget og fastsættelse af honorarer, kontingent, tilslutningsafgift 

og andre afgifter. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 
8. Eventuelt. 



 
 

 
 

Nuværende ordlyd: § 21. Bestyrelsen 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen 
på ordinære generalforsamlinger, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, 
og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Endvidere en 1. bestyrelsessuppleant og 
en 2. bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. 

 
 

Ændring til følgende ordlyd: § 21. Bestyrelsen 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer, der vælges for to år ad 
gangen på ordinære generalforsamlinger, således at 2-4 bestyrelsesmedlemmer er på 
valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Endvidere en 1. 
bestyrelsessuppleant og en 2. bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. 

 
Nuværende ordlyd: § 21. Bestyrelsen 

Stk. 5. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger. 
 

Ændring til følgende ordlyd: § 21. Bestyrelsen 

Stk. 5. Bestyrelsen fører et referat over sine beslutninger. 
 

Nuværende ordlyd: § 21. Bestyrelsen 

Stk. 6. Bestyrelsens protokol medbringes på generalforsamlingen, hvor den på forlangende 
forevises for  dirigenten. 

 
 

Ændring til følgende ordlyd: § 21. Bestyrelsen 

Stk. 6. Bestyrelsens referater opbevares elektronisk, hvor den på forlangende kan 
forevises for dirigenten  på generalforsamlingen. 

Dirigenten oplyste til forsamlingen med henvisning til vedtægterne §27 stk. 1, at 
generalforsamlingen ikke kunne vedtage ændringen af vedtægterne, men alene indstille, 
at bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne indstilles til behandling på en 
ekstraordinær generalforsamling, jf. §27 stk. 2. 

Generalforsamlingen vedtog at indstille bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne til 
behandling på en ekstraordinær generalforsamling, jf. §27 stk. 2. 

 



 
 

2. Forslag fra medlemmerne – Ændring af vedtægter 

Tidligere formand foreslår følgende ændringer til vedtægterne: 

Nuværende ordlyd: § 21. Bestyrelsen 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år 
ad gangen på ordinære generalforsamlinger således, at 2 bestyrelsesmedlemmer 
er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Endvidere en 
1. bestyrelsessuppleant og en 2. bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. 

 
Ændring til følgende ordlyd: § 21. Bestyrelsen 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år 
ad gangen på ordinære generalforsamlinger således, at 2 bestyrelsesmedlemmer 
er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Endvidere en 
1. bestyrelsessuppleant og en 2. bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. 
Afgående formand (i sidste valgperiode) henstilles til ikke at forsøge på at finde 
eller foreslå nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen forkastede forslaget til vedtægtsændringen. 
 

6. Behandling af budget og fastsættelse af honorarer, kontingent, tilslutningsafgift og andre 
afgifter. 

Fastsættelse af honorar – Forslag til honorar til bestyrelsen på kr. 30.000 blev godkendt. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Kenneth Johannesson – Villig til genvalg 
Dennis Kiib Kjærgaard – Villig til genvalg 
Mogens Almtoft – Modtager ikke genvalg 
 
Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Kenneth Johannesson – Genvalgt 
Dennis Kiib Kjærgaard – Genvalgt 
 
Bestyrelsen foreslog følgende nye medlem til bestyrelsen: 
 
Jannie Flink Bust 
 
Hun blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater. 



 
 

 
Bestyrelsessuppleanter på valg: 
Jonas Mikkelsen 
Johnny Hald 
 
Bestyrelsen foreslog følgende bestyrelsessuppleanter: 
Jonas Mikkelsen 
Allan Gammelmark 
 
Begge blev valgt. 
 

8. Eventuelt. 

Spørgsmål til udbygningen af Airnet. 

 
Herefter blev der serveret et lettere traktement med smørrebrød, øl, vand og kaffe/te. 
 
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig således: 
 
Formand/Administrator daglig drift - Kenneth Johannesson 
Næstformand/Administrator daglig drift – Dennis Kiib Kjærsgaard 
Kasserer/økonomiansvarlig/sekretær – Jannie Flink Bust 
Webmaster - Mikkel Bay  
Teknisk Support/Tilsynsførende tekniske anlæg - Marck Ferløv Nielsen 
 
Ekstraordinær generalforsamling fastsættes til mandag, den 5. juli 2021 kl. 19.30. 
 
 
Ørum, den 15. juni 2021 
 
 
Referatet godkendt. 
 
 
Kenneth Johannesson Dennis Kiib Kjærgaard Mogens Almtoft 
 
 
Mikkel Bay  Marck Ferløv Nielsen 
 
 
Referent: 
 
 
David Croft 

Kenneth Johannesson (Jun 18, 2021 14:11 GMT+2) Dennis Kiib Kjærgaard (Jul 5, 2021 20:51 GMT+2)

Mikkel Bay (Jul 7, 2021 13:16 GMT+2)
Mikkel Bay

Marck Nielsen (Jul 7, 2021 21:37 GMT+2)

David Croft (Jul 7, 2021 21:54 GMT+2)
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