Generalforsamling den 19. marts 2018:
Tid: 19.00-20.00
Sted: PIF´s klubhus, Stadionvej 2, Præstø

Fremmødte:
I alt deltog 14 stemmeberettigede medlemmer ved aftenens generalforsamling inkl. Bestyrelsen.

Referat i henhold til dagsorden:
Pkt. 1) Valg af dirigent.
Generalforsamlingen valgte Ole Traberg til dirigent

Pkt. 2) Valg af 2 stemmetællere.
Generalforsamlingen valgte René Sieben og John Michelsen til stemmetællere.

Pkt. 3) Valg af referent.
Generalforsamlingen valgte Erling Elbom til referent.
Pkt. 4) Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
Formand Steen Fredriksen aflagde bestyrelsens beretning, som der ikke var spørgsmål til.
Beretningen vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside.

Pkt. 5) Regnskab for det forløbne år til godkendelse ved revisor.
Revisor Leif Nørskov gennemgik årsrapporten, og efterfølgende resultatopgørelsen.
Fra salen spurgte man ind til:
Udgifterne til husleje, der var godt og vel fordoblet siden sidste år.
Bestyrelsen svarede:
At de stigende udgifter udelukkende skyldes, at foreningen har skiftet adresse til mere
tidssvarende og ordentlige lokaler – men også dyrere.
Generalforsamlingen godkendte efterfølgende regnskabet.
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Pkt. 6) Eventuelle indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 7) Behandling af budget og fastsættelse af bidrag/ kontingent for det løbende regnskabsår.
Sekretæren gennemgik budgettet i kassererens fravær, herunder nye priser for tv pakker gældende
pr 1 april. (Grundpakke: 159 kr., Mellempakke: 349 kr., Fuldpakke: 449 kr.)
Fra salen spurgte man ind til:
Hvorledes man imødekom konkurrencen fra Fibia på hurtigt internet.
Bestyrelsen svarede:
At man, som nævnt i beretning, i løbet af maj måned vil udrulle henholdsvis 100MB/50MB og
200MB/50MB til de samme priser som i dag, hvilket betyder, at de medlemmer der i dag modtager
50MB/15MB fremover vil få 100MB/50MB og de medlemmer der i dag modtager 100MB/15MB vil
få 200B/50MB. Bestyrelsen mener, at foreningen med dette tiltag vil være særdeles
konkurrencedygtige på såvel hastigheder som priser, og dermed attraktive for eksisterende som
kommende medlemmer af foreningen.
Fra salen spurgte man ind til:
Hvad bestyrelsen har gjort for at nedbringe restancer i forhold til det man stillede i udsigt sidste år.
Bestyrelsen svarede:
At man arbejder på – hele tiden at reducere dette beløb, blandt andet ved at fremrykke
rykkerprocedurer, men at man også må erkende, at der vil være en grænse for, hvor langt ned man
kan bringe restancerne. (Noter: I forhold til omsætningen er restancerne under 1 %.)
Fra salen spurgte man ind til:
Om priserne på mastelejen er sikret et rimeligt niveau.
Bestyrelsen svarede:
At der er indgået kontrakter med kunderne, der løber nogle år endnu, og at der ikke er noget der
indikerer, at der vil komme et pristryk derfra.
Fra salen spurgte man ind til:
At indtægterne på henholdsvis TV pakker og internet er for optimistiske.
Bestyrelsen svarede:
At indtægterne er et kvalificeret skøn i forhold til de prisstigninger på TV pakkerne, som er en
forudsætning for budgettet, samt den positive tilstrømning af medlemmer til internettet, som
allerede efter 1. kvartal i indeværende år, lægger en god bund i budgettet.
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Fra salen spurgte man ind til:
Om medlemstallet, samt fordelingen af dette i forhold til TV pakker og internet fremover kan være
en del af regnskabet, eller oplyst på anden måde, i forbindelse hermed.
Bestyrelsen svarede:
At man vil tilstræbe at gøre disse tal synlige i det kommende regnskab – formentligt under noter til
regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte budgettet samt kontingent og bidrag for det løbende regnskabsår.

Pkt. 8) Valg af revisor.
Revisor Leif Nørskov fra Revisionsselskabet Vadestedet blev valgt til revisor

Pkt. 9) Valg til bestyrelse for 2 år.
Thomas Grønholm
Brian Hjorth Knudsen
Erling Elbom
Alle 3 blev genvalgt for 2 år.

Pkt. 10) Valg af 2 suppleanter.
Ulla Skytt blev genvalgt som 1. suppleant for 1. år.
Kaj Kingo blev nyvalgt som 2, suppleant for 1. år.

Pkt. 11) Eventuelt
Intet at bemærke under eventuelt.

Referat godkendt den 21 marts 2018
Ole Traberg
Dirigent

Steen Fredriksen
Formand

Erling Elbom
Referent
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