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Referat fra ordinær generalforsamling den 2. juni 2021 kl. 19.00 på
Bødkervej 29
Fremmødt: 12 medlemmer
1) Valg af dirigent.
Ronald Juul Pedersen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og det blev godkendt, at
generalforsamlingen med begrundelse i corona-situationen kunne afholdes, selvom det er for
sent ifølge vedtægterne.
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for indeværende år til
godkendelse
Formand Lars Hamer fremlagde beretning og fremtidige planer. Beretning og planer er vedlagt
referatet.
Der blev stillet spørgsmål til den økonomiske konsekvens af udvidelser i 2020 på over 400.000
kr. Det blev svaret, at udvidelserne hovedsageligt var udvidelser af kapaciteten i Hanstholm,
dels nyt udstyr i hovedstation og dels nye modems. Dette svarer til en tilsvarende vækst i
antallet af medlemmer med internet, så det giver ikke i sig selv højere priser.
Beretning og planer blev godkendt.
3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Revisor Lennart Mouritsen, RSM, fremlagde regnskabet.
Der blev stillet spørgsmål til underskuddene i såvel 2019 og 2020, og om bestyrelsen har en
plan for at undgå underskud fremover.
Det blev svaret, at det store underskud i 2019 var ekstraordinært på grund af sagen mod
CopyDan. Det blev også svaret, at underskuddet i 2020 skyldtes de store investeringer
kombineret med en aggressiv afskrivning, og at budgettet for 2021 forventes at balancere.
Regnskabet blev godkendt.
4) Behandling af budget
Kasserer Jens Grud Sørensen fremlagde budget for 2021, og forklarede, at budgettet var lagt
allerede i oktober 2020. Der bliver budgetteret med et resultat på godt 300.000 kr. før
afskrivninger og et beskedent overskud efter afskrivninger.
5) Indkomne forslag
Bestyrelsen forslog ændringer til vedtægternes §2, §9 og §24.
§2 stk. 3:
Nuværende: 3. Foreningen ønsker at dække Hanstholmområdet med sit bredbåndskabelanlæg.
NY: 3. Foreningens forsyningsområde omfatter de områder, der er besluttet af
generalforsamlinger, jf. §24.
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§24 stk 1, 2 og 3:
Nuværende:
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder.
2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og
anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som
følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.
3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens
punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid, samt for de
forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.
NY:
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye geografiske områder.
2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og
anvendelsesmuligheder.
3. Bestyrelsen redegør på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for
planer om væsentlige kommende udvidelser - jf. stk 1 og 2 - i indeværende år samt for de
økonomiske konsekvenser heraf.
§9 stk. 3, dagsordenens pkt. 6:
Nuværende: Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
Ny: Valg til bestyrelse og af bestyrelsessuppleanter.
Ændringerne blev vedtaget énstemmigt. Det kræver en ny generalforsamling at vedtage
ændringer endeligt.
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
Kristian Bjerregaard og Keld Poulsen blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år uden modkandidater.
Johnny Pedersen og Ronald Juul Pedersen blev genvalgs som bestyrelsessuppleanter for 1 år
uden modkandidater.
7) Valg af revisor
RSM Danmark (nyt navn for Brandt) blev genvalgt
8) Eventuelt
Det blev spurgt, hvor meget YouSee tjener på at levere vores TV-kanaler. Det blev svaret, at det
er fortroligt, og bliver ikke afsløret af YouSee. Bestyrelsen har undersøgt alternative
leverandører, og har fundet, at vi ikke vil kunne få TV-kanalerne leveret billigere andre steder.
Bestyrelsen annoncerede en ekstraordinær generalforsamling 16. juni kl. 19.

Formandens beretning.
Hanstholm den. 2. juni 2021

2020 har været et underligt år. Også for Hanstholm Net.
Sidste år udsatte vi generalforsamlingen til 24. juni og gennemførte under Corona-restriktioner. Vi måtte
igen i år udsætte nogle måneder.

Thisted Bolig:
Generalforsamlingen besluttede på det møde, at bestyrelsen kunne arbejde videre med at overtage Thisted
Boligs antenne-net. Bestyrelsen for Hanstholm Net så helst et samarbejde mellem Thisted Bolig og
Hanstholm Net.
I oktober 2020 meddelte Thisted Bolig, at de satte fusionen i bero indtil et konsulentfirma havde
gennemgået deres antenne-net og foreslået dem alternativer. Vi venter fortsat på svar på rapporten fra
deres brancheforening. Dog peger al sandsynlighed på at Thisted Bolig beholder infrastrukturen på egne
hænder. Vi vil fortsat arbejde på at blive leverandør af tv og internet signal.

Opgradering af infrastruktur
Hanstholm Net har i efteråret opgraderet vores infrastruktur, så vi opnår større kapacitet og højere
internet-hastigheder. Vi tilbyder nu hastigheder på op til 1000mbit/sek i Hanstholm.

Medlemstal:
Hanstholm Net har fortsat stabile medlemstal, men antallet af medlemmer med en TV-pakke er faldende.
5% fald i medlemmer med TV pakker
11% Stigning på Medlemmer med internet
50% Stigning på medlemmer med internet uden TV
GRAF:
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Udvidelser seneste år.
Generalforsamlingen besluttede sidste år at Hanstholm Net kunne etablere fiberforbindelse til Klitmøller,
for at signalforsyne Thisted Boligs nybyggede lejligheder på Peder Hausgaards Vej, samt de 12 nye
byggegrunde på samme vej.
Denne udvidelse af forsyningsområdet er i fuld gang og Hanstholm Net skal i snart til at fremføre fiber til
lejlighederne. Boligerne i Klitmøller tilbydes samme pakker og priser som medlemmer i Hanstholm, dog
med den detalje, at der tilbydes synkrone internet-hastigheder.

Butikken i Coronaperioden
Hanstholm Nets butik har i perioder været nedlukket grundet Covid – 19 restriktioner.
I perioder, hvor der har været åbent er pasningen af butikken primært varetaget af Jens, Keld og Thorkil. –
TAK for det fine arbejde.

Service og vedligehold
Den tekniske service har ikke været nedlukket af Covid-19 restriktioner, da den del af foreningen er en
forsyningsvirksomhed. Kristian(der i forvejen har travlt) har arbejdet på højtryk med programmering og
opgradering. – TAK for den store indsats.

Generelt
Hanstholm Net har fortsat YouSee som udbyder.
Bestyrelsen har forsøgt at få tilbud fra andre udbydere, men der er kun 3 udbydere at vælge imellem:
YouSee
Stofa
Allente (Canal Digital og Viasat)
Hanstholm Nets kontrakt med YouSee udløber den 30. oktober med en opsigelsesfrist på 12 mdr.
Bestyrelsen har på nuværende ingen planer om at opsige kontrakten, da en nyforhandling altid medfører
en prisstigning.
Jagten på en ny Kasserer.
Jens Grud har besluttet at dette er hans sidste periode som bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen leder efter
en afløser for Jens. Bestyrelsen har i den sammenhæng sammen med Jens udarbejdet en beskrivelse af de
opgaver, der er for kassereren og hvilke af disse der kan varetages af andre bestyrelsesmedlemmer.

TAK til bestyrelsen
Bestyrelsen i Hanstholm Net har ydet et flot og professionelt arbejde det forgangne år. Kassereren(Jens)
passer godt på foreningens penge, Sekretæren(Thorkil) fører journal over vores beslutninger og tiltag.
Næstformanden og Teknikeren(Kristian) har arbejdet utrætteligt og Bestyrelsesmedlemmet(Keld) sørger for
at Bødkervej 29 altid er pæn og ren, samt passer butikken.
Tak til bestyrelsen for den fine indsats.

Planer for indeværende år
Hanstholm Net planlægger at fortsætte anlægsudvidelsen i Klitmøller, for at opbygge volumen.
Bestyrelsen er i dialog med bygherren, der er ved at opføre 45 lejligheder på Vangvej(Sandskudevej) om
signalforsyning. Bestyrelsen er tillige i kontakt med den nye ejer af Klitmøller Kro, der har planer om at
opføre boliger på grunden.
I Hanstholm er der planer om at byggemodne Hvedemarken op mod Fællesantennens hus og mast.
Bestyrelsen er i dialog med Thisted Kommune om at få vores fiberkabler med i jorden i det område.
De økonomiske konsekvenser af udvidelserne er overskuelige, da vi indgår i fællesgravning med andre
ledningsejere.

Godkendt af Generalforsamlingen den 2. juni 2021

____________________________
Ronald Juel Pedersen, Dirigent

