
Generalforsamling VestDjursNet.

Mandag d. 21 marts 2022 kl. 19.00 i Auning Idræts og Kulturcenter.

Referat. 

1. Formanden Jannie bød velkommen til de fremmødte deltagere. Der var 8 personer

mødt op til generalforsamlingen ud over de 4 fra bestyrelsen.

Niels Aage blev valgt til referent. Kristen blev valgt til dirigent.

2. Jannie afgav bestyrelsens beretning. Der er ca. 630 medlemmer og af dem er

482 medlemmer som er betalende. Foreninger + teknikere samt bestyrelses medlemmer 

har frit internet. Der bliver færre medlemmer hvert år i forhold til, at flere får indlagt fiber. 

Benny Dallerup er god til at anbefale VestDjursNet, som leverandør til nye kunder,

og hans folk yder en rigtig god indsats, tak for dette. Der bliver monteret AC udstyr alle de 

steder nu, hvor der sker en opgradering. LK 3 og 4 (Langkastrup) bliver nedlagt nu. 

Der er kommet fiber til dem og der er ikke flere brugere på. 

RD21 der ligger på Alsikevej i Randers er blevet opsagt af ejeren af masten til 1. april 2022. 

Vi har kontaktet Randers Kommune, som har en BMX bane + sportsanlæg lige ovre på

den anden side af Mariagervej. De har nogle høje master til lysanlægget, som vi har fået

lov til, at montere vores sendeudstyr i. Der går desværre 14 uger før vi kan få Global 

Connect fiberen tilkoblet.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger.

3. Karina udleverede det af bestyrelsen og revisions godkendte regnskab. 

Karina gennemgik i hovedtræk posteringerne. Regnskabet ser fint og fornuftig ud. 

Regnskabet blev godkendt og vedtaget uden bemærkninger.

4. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring:

§ 6.2 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højst 7 medlemmer.

Bestyrelsen dette ændret til følgende.

§ 6.2 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer.

Ændringen blev vedtaget og bliver endelig konfirmeret ved næste generalforsamling.

5. Valg til bestyrelsen:

På valg er Jannie som formand: modtager genvalg og blev valgt.

Nye valgte bestyrelsesmedlemmer blev følgende:

Ole Mose - Assentoft  

Bettina Zimmermann - Vissing.

Suppleanterne blev genvalgt.  Det er Per Martinussen og Kim Ryom.

6. Eventuelt. 

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden. Referent Niels Aage Sørensen.


