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Kl. 19:30

I forsamlingen deltog :

Fra bestyrelsen:
Steen, John, Kai, Salim, Egon og Poul-Erik.
Medlemmer: 9 laugsmedlemmer.
Steen bød velkommen.
Punkt 1 :
Steen spurgte om der var forslag til dirigent, det var der ikke, så man klappede af Steen som valgt.
Punkt 2 :
Steen fortalte, at da han var fraflyttet området, var han udtrådt af bestyrelsen og suppleanten Egon var indtrådt i
den. Han sagde at han holdt formandens beretning, da den nye konstituerede formand Poul-Erik kun havde været
formand siden bestyrelsesmødet tidligere på aftenen. Han fortalte at det havde været et stille år. Et medlem af
Laugsforsamlingen spurgte om man kunne lave mødet røgfrit og holde en rygepause. Dirigenten sagde at der ville
være rygepause efter punkt 5 på dagsordenen.
Steen forsatte sin beretning med at det nedsatte IT-udvalg, var kommet til den konklusion at det var for stor en
investering, i forhold til nogle medlemmers besparelse. NESA graver og kaprer kunder til fibernet, og TDC kan
bruge kobberkabler til meget mere i fremtiden.
Steen fortalte også at Masten leverer mange kanaler til en fornuftig pris, han havde mulighed for at sammenligne
med andre, TDC koster mere. Han forventede også at det nye år vil gå stille og roligt.
SP: Ang. investeringerne?, kablerne i Brunebanke og Hyldebjerg skal lægges om for omkring 250.000 kr.
Beretningen blev godkendt.
Punkt 3 :
John fremlagde regnskabet for 2005, øget indtægter pga. nyt medlem, sparet julefrokost da vi ikke fik tid til at
holde den, til gengæld havde John glemt at når vi satte nyt udstyr op steg serviceaftalen, så den fik nogle af
pengene. Besparelsen på programkøb skyldes at vi ikke havde de nye priser, da budgettet blev lagt. Vi havde fået
rabat på udstyret.
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4 :
Der var ingen indkomne forslag.
Punkt 5 :
John gennemgik Budgettet for 2006, vi er nu 280 husstande mod 267 sidste år. Der er også i år sat 38.000 kr. af
til udvidelse, det svarer til 2½ kanal. Serviceaftalen stiger ved flere kanaler.
SP: Hvilke kanaler har man tænkt sig? Der vil blive afholdt en afstemning inden de nye kanaler bliver sat på.
Så var der rygepause.
Punkt 6 :
Valg til bestyrelsen :
Valgt til formand blev Poul-Erik Göttsche.
Bestyrelsesmedlem Kai Johnsen blev genvalgt.
Som suppleanter valgtes Tonni Jensen og Ib Johansen.
Til intern revisor blev Teddy Svane Hansen valgt.
Punkt 7 :
Under eventuelt fortalte Steen om afstemningen og viste hvordan stemmesedlerne kommer til at se ud.
Laugsforsamlingen sluttede kl: 20.10
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