
Generalforsamling VestDjursNet

Mandag d. 31 maj 2021 kl. 19.00 i Auning Hallen

Referat

1. Formanden Jannie bød velkommen til de fremmødte deltagere. Der var 5 personer mødt
op til generalforsamlingen ud over bestyrelsen.
Niels Aage blev valgt til referent. Kristen blev valgt til dirigent.

2. Jannie afgav bestyrelsens beretning. Der er ca. 700 medlemmer og af dem er
502 medlemmer betalende. Foreninger, sendepunksejere + teknikere, samt bestyrelses-
medlemmer har frit internet. Der bliver færre medlemmer hvert år i forhold til, at flere får
indlagt fiber. Benny Dahlerup er god til, at anbefale VestDjursNet, som leverandør til nye
kunder.
Opgraderingen af Øster Alling og Auning er næsten færdig nu.
Der er stadigvæk mangel på teknikere i VDN og derfor bliver Benny Dahlerup oftere
kontaktet til montering, opgradering og fejl, samt nedbrud. Vi har fået en ny tekniker
Kim, men han har stadig brug for oplæring. Netværket har kørt meget stabilt og godt det
seneste år. Der har været få nedbrud. Der har været afholdt få møder pga. Covid-19
hensyn.
Det har heller ikke rigtig været muligt med teknik møder, dog har der været et par online
web møder. Bestyrelsen har holdt et par fysiske møder bl.a. med hensyn til underskrift
af regnskab. Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

3. Karina udleverede det af bestyrelsen og revisions godkendte regnskab.
Karina gennemgik i hovedtræk posteringerne. Udgifterne er stigende pga. vi mangler
teknikere og må trække på Benny Dahlerup. Regnskabet ser fint og fornuftigt ud.
Vi har valgt, at betale momsen til normal tid og ikke vente i forhold til muligheden med
hensyn til Covid-19 udsættelse.
Vi har en buffer på ca. 200.000 kr. i banken, hvis vi skulle få et stort nedbrud på udstyret.
Forsikringen er steget med ca. 6000 kr. og så er alle 98 sendepunkter forsikret, hvis noget
falder ned på et sendepunkt eller person skade. Regnskabet blev godkendt.

4.  Valg til bestyrelsen – på valg:
Karina Andersen, kasserer modtog genvalg.
Niels Aage Sørensen, sekretær modtog genvalg
Erik Dahl Pedersen ønsker ikke genvalg og fratræder
Nyvalg til bestyrelsen:
Klaus Kimere nyt bestyrelsesmedlem

Suppleanter på valg:
Ole Mose ønsker ikke genvalg og fratræder
Per Martinussen 1. suppleant
Kim Ryom 2. suppleant



       5. Eventuelt:

Spørgsmål vedrørende hastighed på VDN nettet. Vi leverer 20/20 Mbit.
Der er og bliver lavet forsøg nogle steder med 50/20 Mbit til 195 kr/md. der,
hvor nettet kan klare det. Der blev snakket løst og fast om nettet i almindelighed.
Der var ønske om et sponser skilt i foreninger, der modtager gratis internet.
Det skal være et fysisk skilt til, at hænge op + evt. klæbe skilt til bilen.
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden.

Referent Niels Aage


