
 

 

   GlostrupNet 

 

 
20. december 2016 

Til medlemmerne af GlostrupNet 
 
Stadionkvarteret og Ndr.Ringvej/Vestervej 
 
 

Referat fra det til ordinære generalforsamling 2016  
 

torsdag den 24. november, kl. 19.00 
 

Antal stemmeberettigede husstande:  43 - 12 husstande gik før afstemningen. 
Antal fremmødte beboere:  50 - 12 lejere gik før afstemningen. 
 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 
Driftsleder Dan Levin Hansen blev valgt.  
Forvaltningschef Johnny Petersen blev valgt som referent. 
 

2) Valg af stemmetællere 
Der blev ikke valg stemmetællere. 
 

3) Indlæg fra Dansk Kabel Tv 
Peter Gjelstrup fra Dansk Kabel Tv præsenterede sig og holdt herefter et oplæg. Cirque 
bliver til Dansk Kabel Tv og det sker fordi TDC har opkøbt Cirque.  
Alle forhold forbliver uændret, der er dog en af bredbåndsløsningerne som bliver op-
graderet og det er 33/33 mbit forbindelsen, som bliver til 50/50 mbit. med uændret be-
taling. 
TDC Group ejer i dag Dansk Kabel Tv, Fullrate og You See. Fremadrettet tager Dansk Ka-
bel Tv sig af bredbåndsløsninger, Fullrate tager sig af mobilløsninger og You See tager 
sig af tv. 
Alle bliver overført fra Cirque i uge 13-2017. Der kommer varslinger ud i uge 9 og en hu-
sker i uge 11. Beboerne skal ikke foretage sig noget i forbindelse med overflytningen til 
Dansk Kabel Tv. 
Når Dansk Kabel Tv har overtaget (efter uge 13), så vil det ikke koste lejerne noget at 
skifte bredbåndsforbindelse, så hvis en lejer ønsker at skifte fra 50/50 mbit til en 
100/100 mbit, så kontakter man bare Dansk Kabel Tv og meddeler dette. 
 

4) Indlæg fra Kemp & Lauritzen 
Tonny Broløs fra Kemp & Lauritzen præsenterede sig og orienterede om hvordan til-
standen er på udstyret i dag og hvordan det er gået siden sidste generalforsamling.  
 

5) Indlæg fra Yousee 
Per Lars Eksten fra You See præsenterede sig og orienterede herefter om hvad der er 
sket hos You See siden sidste generalforsamling. 
You See har haft store problemer med deres nye telefonanlæg og derfor har det været 
svært for kunderne, at kontakte You See pr. telefon. Det er overstået og telefonsyste-
met virker igen. 
Bestyrelsen for GlostrupNet og Glostrup Boligselskab har indgået en aftale med You See 
om, at You See boksen fremadrettet kan fås for kr. 30,- pr. måned i stedet for de kr. 99,-
. Med den nye pris for man ikke film og serier med, men det kan tilkøbes for kr. 40,-. 
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You See lukker for FM signalet og årsagen er, at der mangler kanaler. You See tilbyder 
alle der ønsker det en stueantenne gratis. Man skal bare gå ind på You See hjemmeside 
og bestille den.  
 

6) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning siden sidste møde 
Finn  Jørgensen fremlagde bestyrelsens beretning.  
Johnny Petersen lovede, at der inden for  14 dage fremsendes et oplæg til en admini-
strationsaftale.  
Bestyrelsen har tidligere meddelt økonomiafdelingen i Glostrup Boligselskab, at besty-
relsen ønsker, at ”bestyrelsesudgifterne” bliver udspecifiseret i budgettet, men det er 
ikke sket. Bestyrelsen havde også et ønske om, at der på budgettet var en kollone med 
en forbruget til dato for indeværende år, så generalforsamlingen kunne sætte forbruget 
op i mod det kommende budget for 2017.  
Johnny Petersen fra Glostrup Boligselskab lovede, at tage kritikken med hjem og sikre, 
at der fremover laves en udspecifisering af bestyrelsesudgifterne i budgettet og regn-
skabet. Der indarbejdes en kollone i budgettet, som viser forbruget i det indeværende 
år pr. den 1.10. 
Formand Jan Wegener orienterede om, at de udfald der har på været bredbåndet og tv 
primært skyldes arbejdet på helhedsplanen. Der er blevet slukke for anlægget flere 
gange og det skyldes entreprenøren på helhdsplanen.  
Johnny Petersen beklagede, at det er sket og fejlen er korrigeret med entreprenøren, så 
det forhåbentlig ikke sker igen. 
Regnskabet er revideret. 
Beretningen er vedlagt referatet. 
 
 

7) Behandling af eventuelle indkomne forslag 
Der er indkommet et forslag omkring FM antenne og forslaget trækkes. 

 

8) Godkendelse af budget og orientering om sidste års regnskab 
Johnny Petersen orienterede omkring regnskabet for 2015 og gennemgik efterfølgende 
budgettet for 2017. Programudgiften stiger, men hovedårsagen til stigningen er, at Co-
pydan afgiften stiger, men You See hæver også prisen lidt. 
Der var kritik af, at der i budgettet ikke er medtaget restgæld og restløbetid på lånet til 
bredbåndsværket på de 9.648.069,-. Det udsendes sammen med budgettet. 
Underskudet på kr. 218.245,- i regnskabet for 2015 skyldes, at der er mange frameldin-
ger i GlostrupNet set i forhold til det budgetterede.  
 
Budgettet blev godkendt med følgende ændringsforslag:  
Bestyrelsesudgifterne blev hævet med kr. 23.000 og så fremsendes bestyrelsesudgif-
terne udspecificeret sammen med referatet. 
 

9) Valg  
              Valg af formand: 

a) Jan Wegener Jensen, Brinken 9, 2 tv. blev genvalgt som formand for 2 år.   
 
Valg til bestyrelsen: 

b) Finn Jørgensen, Sportsvej 29, st.tv. blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 

år. 
 

Valg af suppleant 

c) Per Froholdt, Diget 10, 4. tv. blev valgt som suppleant for 1 år. 

                      


