Referat fra ordinær generalforsamling i ØrumNet
Torsdag den 16. marts 2017 i Forsamlingshuset, Tjelecenteret
Formanden Eskild Keller bød velkommen til
generalforsamlingen.
Der var fremmødt 24 inklusive bestyrelsen.
1. Valg af dirigent.
Knud Østergaard blev foreslået som dirigent og valgt.
Han konstaterede generalforsamlingen lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Valg af referent. Ole Olsen.
3. Beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år og planer for det kommende år til
godkendelse.
Årets gang
2016 har været et år med stor aktivitet og travlhed, og
ikke mindst har vi formået at bruge en masse penge som planlagt.
Vi er blevet lidt flere medlemmer i det forløbne år, og
endnu flere, der har fået vores internet.
Det sidste har stor betydning for foreningens økonomi.
Internet
Det er nok ikke de store ryk vi kan forvente i
medlemmer med internet, da vi nu er oppe på ca. 400,
eller ca. 75 procent af medlemmerne, der har vores
internet.
Og dækningen med internet nærmer sig endda 85
procent, hvis vi fratrækker Højen (ældrecenteret)
området.
Som jeg har sagt så tit, er sammenholdet ved at bruge
vores eget internet af stor økonomisk værdi for
foreningen.
Internettet har i 2016 kørt godt.
Der har ikke været udfald, men siden et voldsomt
tordenvejr sidste sommer, har vi skiftet omkring et par
snese strømforsyninger.
Og der kan godt gå lang tid fra lynskaden til
strømforsyningen er helt ude af drift.
Generelt er det sådan, at forbruget af internet stiger til
det dobbelte med få års mellemrum.
Og det var også årsagen til, at vi måtte investere i nyt
internetgrej i antennehuset.
Det har kostet ca. 300.000 kr.
Nu er det installeret og sat i drift den 22. februar.
Kapaciteten er nu så høj, at vi ikke vil ramme loftet i
mange år fremover, da kapaciteten er øget en tre-fire
gange i forhold til det vi havde.
Det nye udstyr kræver ikke en dyr servicekontakt, så
der spares fremover ca. 30.000 kr. hvert år.
Med det nye grej kan vi nu tilbyde højere hastigheder
på 200/50 Mbit/s.
Nu er der måske nogen der tænker, at det kan være
risikabelt ikke at have en servicekontrakt.
Det har vi så på en måde alligevel også.
Teknisk set er Ørum nu delt op i 3 øer eller områder,

Sydvest, Sydøst og Nord med en internetgenerator til
hver ø. En såkaldt CMTS.
Skulle en af dem stå af, kan vores teknikere hurtigt
tilkaldes og koble om, så to af generatorerne forsyner
hele byen indtil en ny fremskaffes.
Før skiftet 22. februar havde vi kun en større generator,
som skulle skiftes af ”dyre” folk via servicekontrakten.
Kravet til Wi-Fi eller trådløst internet stiger støt. Hvor
man tidligere havde computeren kablet, er normen i
dag mere at have forbindelse via luften. Det kan give
udfordringer i vanskelige huse. Bl.a. i store huse og
boliger i flere etager med stålbeton i gulvene.
Der er så kommet tekniske løsninger til sikring af gode
trådløse signaler alligevel. Vi leverer to slags:
1. LigoWave der kables til modemmet. Koster
ca. 900 kr.
2. Strong, der kobles op trådløst til modem.
Koster ca. 2000 kr.
Modemmer bliver ofte placeret for lavt og ikke midt i
huset. På vores hjemmeside er der en vejledning til god
placering af modemmerne.
TV
Hvad vil vi så mindes 2016 for på tv området? Det
bliver nok mest nytårsaften.
Jeg var lige kommet til Vejle, da en fra Veldsparken
ringede om sort skærm.
Pokkers, tænkte jeg, men prøv lige at kontakte naboen
og se, om det samme var tilfældet der.
Men efter få sekunder var der nogen i røret fra hele
Ørum, og så kunne jeg ikke tro andet, end at vi måtte
have et nedbrud i antennehuset – en nytårsaften.
Men efter en opringning til vores tekniker i Hadsten,
kunne jeg slappe af ved, at vores system kørte
upåklageligt.
Så jeg fik fat i VIP folkene hos YouSee, og de havde
problemer overalt, sagde de.
Resten kender vi, og vi har endnu ikke fået en
forklaring sabotagen, som det vel var.
Priserne på TV pakkerne er igen steget lidt i 2017.
Grund, Mellem og Fuldpakken er steget henholdsvis
10, 11 og 14 kr. pr. måned. Cirka halvdelen af
stigningerne skyldes Copydan.
Ekstrakanaler
Mange er gået over til Grundpakken og supplerer den
med nogle Ekstrakanaler.
Det kan være billigere end at have de store TV pakker,
hvis man begrænser sig i antallet af Ekstrakanaler, som
typisk koster 30-40 kr. pr. stk.
Kan man nøjes med 2 Ekstrakanaler, sparer men 1500
kr. om året i forhold til Mellempakken og det dobbelte
heraf i forhold til Fuldpakken.
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Den nye YouSee boks
YouSee har lanceret en rigtig god tv boks, med en
masse gode faciliteter. Man kan sætte udsendelser på
pause, finde meget i arkivet og selv arkivere. Den er
også kvik, når der skal skiftes kanaler og er ikke så
strømslugende som den gamle boks.
YouSee har informeret os om, at der allerede sidst på
året kommer en afløser, der ikke har indbygget
harddisk, men vil lagre indhold i skyen.
Boksen koster 30 kr. om måneden for medlemmer af
ØrumNet. Ellers 99 kr. som de må betale i Viborg.
Økonomi
Det har som antydet været et år med et stort indhug i
foreningens kassebeholdning.
Der er især tre ting, der har kostet:
1. Som nævnt før har vi brugt ca. 300.000 kr. på
nyt internetgrej.
2. Vi have også besluttet at få lavet en total
renovering af vores kabelnet til ca. 200.000 kr.
Dvs. udskiftet alle komponenter i de knap 250
standere. Renoveringen er gjort for at sikre
både stabilt internet og TV. Nu svarer
kabelnettet næsten til et helt nyt net, da selve
kablerne stort set ikke ældes.
Nogle af kablerne nærmer sig guldbryllupsalderen.
3. Der har været mindre ikke planlagte udgifter
til omkring 75.000 kr. F.eks. gravet kabler ned
til nyt gadelys på Veldsvej.
For over 10 år siden, da vi udvidede
kabelnettet i Ørum til mere end det dobbelte,
fik vi lagt tomrør ned til brug for fiber eller
kabler på hovedstrækningerne.
Men det blev ikke gjort på Veldsvej, så her
var chancen for at få det gjort til halv pris, da
der blev gravet i forvejen.
Kommer en ny udstykning syd for Birkevej, er
det godt at kunne forsyne dette område med
signaler.
Ørum AirNet
Vi er nu i stand til at tilbyde internet til nærmeste
omegn fra vores antennemast i en radius på op til 5 km.
Kravet er at modtagedelen eller en lille parabol skal
kunne ”se” toppen af sendemasten.
Der har været interesse for det i bl.a. Hulbækområdet,
men yderst vanskelige topografiske forhold har indtil
videre hindret os i at kunne levere internet der.
Der kræves en såkaldt mellemstation for at få det til at
virke.
Vi er i gang med et opsøgende arbejde for at få skabt
interesse for det.
Planer for det kommende år
Vi dækker næsten hele Ørum med kabelnettet, men ca.
20% af boligerne er ikke tilsluttet. ”Fællesskab gør
stærk” er mit motto, så jo flere medlemmer i ØrumNet,
des bedre og billigere for alle.
I må gerne omtale om vores produkter, internet, tv og

telefoni til andre og især til tilflyttere, som måske
aldrig har hørt om ØrumNet. De kan være svære at
fange ved ejerskifte. Vi prøver efter bedste evne at
opsøge dem og tilbyde ØrumNet. Vi smider også
foldere i postkassen, men nogle tabes alligevel. Så
ejerskifte er nok vores værste ’fjende’.
Vi har som noget næsten nyt ingen planlagte
investeringer i det indeværende år.
Når der skal udstykkes langs Bylangsager, vil vi sikkert
også forsyne de huse, men hvornår det bliver til noget,
ved jeg ikke.
Jeg tror også, at vi trænger til en slags pause efter det
høje aktivitets- og udgiftsniveau i 2016.
Service på kabelnettet
Vi har et godt samarbejde med Tom Madsen/Acia, som
bl.a. også servicerer Bjerringbro Kabelnet.
Regnskab
Vi er glade for vores bogholder: Marianne Kvorning
fra Kvorning Regnskabsservice.
Det gælder også for vores valgte revisor,
Ullits&Winther.
Afslutning
Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet i bestyrelsen i det
forløbne år.
Og igen en stor tak til Ole for vores daglige samarbejde
og opgaver over nettet, hvor mange ting på den måde
løses omgående – hver dag året rundt.
Spørgsmål til beretningen
Sp: Hvorfor er der kun 4 i bestyrelsen?
Sv: Et bestyrelsesmedlem meldte sig ud af
familiemæssige årsager. Bestyrelsessuppleanten ville
ikke indgå.
Sp: Skal ekstendere sættes til modemmet?
Sv: Ja.
Sp: Hvorfor er opkrævningsgebyret i regnskabet steget
så meget?
Sv: Det kommer under aflæggelse af regnskabet.
Beretningen godkendt.
4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til
godkendelse
Regnskabet blev fremlagt af kasser Henry Mumm.
Indtægter
1.984.611 kr.
Driftsudgifter
456.909 Programpakker
1.114.254 Administration
162.416 Resultat ordinær drift
251.032 Afskrivning
86.868 Årets resultat
154.657 Egenkapital ultimo
671.661 Regnskabet godkendt.
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5. Forslag fra bestyrelsen: Revision af vedtægterne
De nuværende vedtægter er fra 2011 og der er enkelte
ting, der ønskes revideret. Vedtægtsændringer er
gennemgået af en jurist fra hovedorganisationen
A2012.
Ændringer i forhold til gældende vedtægter blev
gennemgået.
Væsentligste ændringer og tilføjelser er:
§ 2 stk 4: Foreningen kan levere andre former for
datatransmission til nærmeste omegn af Ørum
§ 5 stk 5: Foreningen levere signaler og forbindelser til
tilslutningsstander tæt på medlemmets bolig
Ændres til: Foreningens ejerskab består til og med
første stikdåse / målepunkt i de tilsluttede
boligenheder.
§ 8 stk 5: Slettes: Medlemmer i Veldsparken,
Egelundsparken og Bylangsager kan ikke udmeldes
jævnfør gældende lokalplaner ..
§ 18 stk 4: Indkaldelse til generalforsamling skal ske
skriftlig ved omdeling til alle medlemmer eller ved
udsendelse af email ……
Slettes: Skriftlig ved omdeling
§ 18 stk 6: Slettes: Forelæggelse af beslutninger truffet
af bestyrelsen, som skal forelægges af bestyrelsen
Slettes: Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
§ 18 stk 7: At ændre sidst dato for forslag fra
medlemmer fra 1. februar til 15. januar blev afvist pga.
den lange periode til generalforsamlingen.
1. februar bibeholdes.

Sp: Har honorar været oppe på generalforsamlingen?
Sv: Ja, det er oppe hvert år og næste års honorar
fremgår af budgettet punkt 7 på dagsorden.
Ændring af vedtægterne blev godkendt med de
foreslåede ændringer. Da der ikke var ⅔ af foreningens
medlemmer ikke til stede, indkaldes til ny
generalforsamling efter bestemmelserne i § 19, stk. 2.

6. Behandling af budget og fastsættelse af
kontingent, tilslutningsafgift og andre udgifter
Budget for 2017 blev gennemgået af Henry Mumm.
Kontingentet fastsat til:
TV pakke
Grund
Mellem
Pr. år, kr.
1.905
4.423
Pr. md, kr.
159
369
(Inklusive til foreningen: 500 kr. pr. år.)

Fuld
5.798
483

Kontingent til formand, webmaster og kasserer blev
godkendt. Budget godkendt.

8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Bestyrelse på valg: Ole Olsen og Henry Mumm.
Henry Mumm ønskede ikke genvalg.
Ole Olsen genvalgt.
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev følgende valgt:
Dennis Kærgaard og Malene Kristensen.
Som 1. suppleant: Kenneth Johannesson
Som 2. suppleant: Jørgen Fogh
Tak til Henry Mumm for de 4 år i bestyrelsen.

§ 21 stk 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5
medlemmer
Ændres til: 3, 4 eller 5 medlemmer
Der blev stillet spørgsmål til ændringen af antal
bestyrelsesmedlemmer. Mindre end 5 er en svækkelse
af forskelligheden. 5 giver en mere robust bestyrelse.
At det har vist sig svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer, er ingen undskyldning. Der bør vælges 2
suppleanter, så der ved frafald er sikkerhed for en
afløser.
§ 21 stk 1 ændres til:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der
vælges for to år ad gangen på ordinære generalforsamlinger, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på
valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i
ulige år. Endvidere en 1. bestyrelsessuppleant og en 2.
bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år.
§ 26 stk 4: Slettes: Regnskabet gennemgås tillige af ….
§ 26 stk 5: Slettes: Kritiske revisorer vælges af
generalforsamlingen ..

10. Eventuelt.
Generalforsamlingen afsluttet.
___________________________
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig
som følgende:
Eskild Keller
Finn Linnemann
Malene Kristensen
Ole Olsen
Dennis Kærgaard

Formand
Næstformand
Kasserer
It og sekretær
Medlem

