Ordinær generalforsamling
Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19,00
I PIFs Klubhus, Stadionvej 2, Præstø
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Formanden for PræstøNet Steen Frederiksen bød velkommen.
Der var 15 stemmeberettigede, i alt fremmødt 17 personer.
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Ole Traberg, der blev valgt ved akklamation.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
2. Valg af to stemmetællere.
Dirigenten foreslog Michael Justesen og Johnni Vest Suensen. Begge blev valgt.
3. Valg af referent.
Formanden foreslog Kaj Kingo. KK blev valgt.
4. Formand aflægger bestyrelsens beretning.
Steen Frederiksen aflagde beretning. Der blev spurgt om Antonibakkens rørlægning. Der er lagt rør
omkring rundkørslen. Resten af bebyggelsen bliver ikke på nuværende tidspunkt forsynet fra PræstøNet, men
kan senere forsynes via et luftbåret system. Senere endnu kan vi måske forsyne området, når der bliver
mulighed for at leje transmission gennem andres fibernet.
5. Regnskab for det forløbne år til godkendelse ved kasserer.
Kasserer Erich Hildebrand gennemgik regnskabet, som i sin helhed kommer på hjemmesiden.
Der blev foreslået, at noter skal med i fremlæggelsen og på hjemmesiden.
Regnskabet blev godkendt.
6. Eventuelle indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
7. Behandling af budget og fastlæggelse af bidrag/kontingent for det løbende regnskabsår.
Der er budgetteret med en udgift på ca. 800.000 i forbindelse med et EU-direktiv, der siger at alle vore bokse
skal have en elmåler! Tilbud er indhentet fra to udbydere. Bestyrelsen vil snarest vælge leverandør af nye
elmålere, bokse og ledningsnettet.
Kassereren gennemgik budgettet og forelagde nye priser:
Grundpakke 169,Mellempakke 395,Fuldpakke 495,Hvorfor er mellempakken så dyr? Dette skyldes udbyderne, der i realiteten bestemmer indhold og pakker.
YouSee er meget dyrere end PræstøNet!
Valg af frie kanaler. Canal Digital hæmmer denne mulighed på nuværende tidspunkt.
Budget og priser godkendt.
8. Valg af revisor.
Totalrevision Vordingborg ved Kim Christensen blev godkendt.
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9. Valg til bestyrelsen for 2 år. På valg:
Thomas Grønholm blev genvalgt.
Brian Hjorth Knudsen blev genvalgt.
Ulla Skytt blev nyvalgt.
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år. På valg:
Kaj Kingo blev genvalgt.
Johnni Vest Suensen blev nyvalgt.
11. Eventuelt.
Copydan og WebTV koster 15,- per medlem, stigende til 25,- i 2023 for PlayMaker. Tidligere var beløbet i
oplæg meget højere.
René Sieben fortalte, at han og KK-Partner har gennemgået alle bokse i forbindelse med det nævnte EUdirektiv, om elmålere.
Der er fundet en del fejl i boksene med hensyn til de pakker, som brugerne reelt betaler for og hvad der er
ændret i boksene. Hvis boksene ændres er det tyveri.
Generalforsamlingen sluttede med, at dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent KK/12.03.2020
Referat godkendt den 12. marts 2020.

__________________________
Ole Traberg, dirigent.

_________________________
Steen Frederiksen, formand.
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_________________________
Kaj Kingo, referent.

