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Referat af 1. x-tra Ordinære Generalforsamling  

onsdag d. 9. marts 2016 – MarKant, Børkop. 
 

 

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer:   239  medlemmer, samt Bestyrelsen , i alt  244 

fremmødte.  
 

Formanden (PW) bød velkommen til de fremmødte, og herefter påbegyndte Generalforsamlingen. 

PW præsenterede bestyrelsen samt gæste oplægsholder fra YouSee Per Eksten. 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog  Lasse Borch Nielsen, Børkop - valgt. 

Dirigenten indledte Generalforsamling med at konstatere, at der er indkaldt rettidigt efter 

vedtægterne – der har været indrykket annonce i Trekantens Folkeblad rettidigt (min. 14 

dage før Generalforsamlingen), samt været opslag på foreningens hjemmeside. 

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

 

 

2. Baggrunden for den x-tra ordinære generalforsamling. 

PW gennemgik baggrunden for bestyrelsens indkaldelse til denne x-tra GF. 

Der var på forhånd husstandsomdelt baggrundsmateriale. 

Herudover omtalte PW bestyrelsens indgående research med andre udbydere, og om årsagen 

til, at der nu er peget på YouSee som den leverandør der havde et produkt som bestyrelsen 

fuldt ud kunne bakke op om. Her er der tale om YouSees Regionsudbud.  

Derfor peger bestyrelsen på YouSee som fremtidig leverandør af TV produkter med de nye 

faste programpakker, ”bland selv” muligheder, ”ekstra kanaler” og muligheden for at se TV 

på flere devices. 

 

 

3. Afstemningens indhold 

For at der i fremtiden skal være mulighed for selv at kunne vælge programmer mv, så er det 

et krav fra programleverandørerne, at der i en Grundpakke skal være kanaler fra TV2 (TV2), 

Viasat (tv3) og Discovery (Kanal5). 

Det vil betyde at der kommer flere betalingskanaler i GP. 

Da bestyrelsens peger på YouSee som leverandør af TV programmer, vil dette medføre at 

foreningen ikke længere selv prissætter programpakkerne. Derfor er det nødvendigt med en 

ændring af de nuværende vedtægter. 

Ligeledes ønsker bestyrelsen også, at der bliver taget stilling til en ændring af bestyrelsens 

sammensætning på medlemmer, ligelidt fordelt mellem Brejning og Børkop. 

Der er tale om 2 pkt: 

1 - §10, stk. 5 udgår 

     § 25 udgår 

2 - § 13 (vedr. sammensætningen af ”best. Medlemmer fra Brejning og Børkop”) udgår, 

således at bestyrelsen kan sammensættes uafhængigt af tilknytningforholdet til Brejning og 
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Børkop 

 

4. Præsentation af forslag til ny tv-løsning, samt spørgerunde 

Per Eksten fra YouSee gennemgik oplægget. På forhånd var det skriftlige materiale 

husstandsomdelt. 

Det medførte en livlig debat, hvor medlemmerne spurgte ind til det omdelte materiale. Der 

var tale om en god og saglig debat. 

 

5. Afstemning 
Herefter blev afstemningens indhold igen gennemgået, og der blev stemt om bestyrelsens 

oplæg 

Resultat: 

For: 237  

Imod: 7 

 

Da der ikke var fremmødt det antal medlemmer som vedtægterne foreskriver, for at en 

vedtægtsændring kan vedtages (2/3 af foreningens medlemmer), skal der afholdes endnu en 

x-tra ordinær generalforsamling. 

Datoen for denne 2. x-tra ordinære GF er fastsat til 30. marts 2016 kl. 18:30. 

Bestyrelsen forventer at der også denne aften vil være et stort fremmøde – derfor afholdes 

dette møde i Brejning Forsamlingshus, Brejning. 

 

6. Eventuelt. 

 

 

Den X-tra ordinære Generalforsamling afsluttes kl. 20:30 

Dirigenten takkede herefter de fremmødte for deltagelse og gennemførelse af en god 

Generalforsamling – og sagde på gensyn til den 30. marts 2016 

 

 

 


