Jyllinge Kabel-TV Forening
Jyllinge, den 28. marts 2015
Til foreningens medlemmer
Bestyrelsen for Jyllinge Kabel-TV Forening indkalder efter vedtægternes § 9 til

Ordinær generalforsamling torsdag, den 23. april 2015 kl. 19.00 på Hotel Søfryd
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år. (Bilag 1)
3. Aflæggelse af regnskab for 2014 (Bilag 2)
4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2015 samt foreløbigt budget for 2016 (Bilag 3)
5. Indsendte forslag (Ingen forslag modtaget. Frist jf. Vedtægternes § 9 er ved udgangen af februar måned.)
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
a. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en to årig periode:
På valg er Ole Luthmann.
b. Valg af suppleanter for en et årig periode:
På valg er Kurt Schou og Bent Foss Pedersen.
Ole Luthmann, Kurt Schou og Bent Foss Pedersen er villige til genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg af alle
tre kandidater, hvilket vil sikre kontinuiteten i relation til det Brugerråd for Jyllinge, som Stofa etablerede
pr. 1.7.2014. Brugerrådet er etableret for en 5 årig periode med indtil videre følgende brugerrepræsentanter: Carit Pedersen, formand, samt Ole Luthmann og Dan Borum Poulsen. Endvidere er Kurt Schou og Bent
Foss Pedersen udpeget som suppleanter. Brugerrådet har bl.a. til opgave at tilse, at den mellem foreningen og Stofa indgåede købsaftale bliver overholdt.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
a. På valg er Greve Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson
8. Eventuelt
Under behandling af punkt 2 vil Stofas regionschef for Sjælland, Alexander Nørgaard-Madsen, give en orientering om
virksomhedens produkter og service, ligesom der bliver mulighed for at stille generelle spørgsmål til repræsentanter
fra Stofa.
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen vil det endvidere være muligt at mødes med en repræsentant fra
Stofa og her rejse spørgsmål og få aftale om løsning af individuelle problemer – tekniske, aftalemæssige m.v.
Referat af generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk og udsendt pr. mail
til de medlemmer, der har anmodet bestyrelsen (bestyrelsen@jyllingekabeltv.dk) om optagelse på vores mailliste.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Bilag til denne indkaldelse:
Bilag 1 – Bestyrelsens skriftlige beretning for 2014
Bilag 2 – Årsregnskab for 2014
Bilag 3 – Budget for 2015 og 2016
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Beretning 2015 – Jyllinge Kabel-TV Forening
2014 blev et skelsættende år for foreningen. Vi overdrog foreningens fysiske antenneanlæg til Stofa pr. 1. juli 2014
på baggrund af generalforsamlingsbeslutninger af 10. april 2014 og 8. maj 2014. Referater af de to generalforsamlinger er omdelt til foreningens medlemmer i forlængelse af generalforsamlingerne. Information om generalforsamlingerne er endvidere lagt ind på foreningens hjemmeside – se www.jyllingekabeltv.dk.
Overdragelsen af anlægget skete med udgangspunkt i en indgået sale and lease back aftale. Foreningen er herefter
trådt ind i en afviklingsfase, der vil forløbe frem til det tidspunkt, hvor foreningens formue er anvendt i sin til betaling
af lejeafgift til Stofa samt foreningens drift. Der opkræves ikke kontingent hos foreningens medlemmer i afviklingsperioden. Det er i dag bestyrelsens forventning, at formuen kan strække til omkring årsskiftet 2016/2017. Når formuen er brugt, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at få vedtaget en nedlæggelse af foreningen. Bestyrelsen vil give en yderligere orientering omkring økonomien i forbindelse med gennemgang af budgetter for 2015 og 2016 under dagsordenens punkt 4 ved generalforsamlingen d. 23. april 2015.
Forud for de nævnte to generalforsamlinger i 2014 gennemførte bestyrelsen et intensivt forhandlingsforløb med
flere potentielle TV-, internet- og serviceudbydere med henblik på enten at fortsætte som selvstændig antenneforening eller alternativt overdrage foreningens kabel-tv-anlæg til en egnet leverandør. Den bedste løsning fik vi tilbudt
fra Stofa i form af en sale and lease back aftale. Aftalen blev forelagt medlemmerne ved de nævnte to generalforsamlinger og generalforsamlingerne besluttede den fremlagte løsning. Overdragelsen af anlægget skete herefter
fysisk den 1. juli 2014, idet dog selve antennemasten først endeligt overdrages til Stofa i forbindelse med foreningens ophør. Forud for den fysiske overdragelse afholdtes et par overdragelsesmøder, hvor bestyrelsen og Stofa detaljeret aftalte samspillet omkring økonomien, herunder medlemsopkrævninger og teknisk overdragelse.
Stofa har fra overdragelsesdagen kørt al drift, service og administration af kabelanlægget for egen regning og foreningen har betalt leje for benyttelse af det fysiske anlæg. Lejen svarer til prisen for Stofas TV-pakke 1 (grundpakken)
og udgjorde 169 kr./mdr./medlem i 2014 og 189 kr./mdr./medlem i 2015. Betalingen kan maksimalt omfatte de 472
aktive tilslutningsadresser, som foreningen havde ved overdragelsen den 1. juli 2014.
Hen over sommeren og efteråret 2014 foretog Stofa de mange kabelreparationer på lægget, der var aftalt i købsaftalen. Bestyrelsen fulgte arbejderne og har godkendt, at opgaven er løst. Bestyrelsen kan endvidere bekræfte, at Stofa
har overholdt de vilkår, der var aftalt i sale and lease back aftalen.
Den ene af vores lejere på masten, Telenor, opsagde i 2013 sin lejeaftale til ophør pr. 31.12.2014. Dette skete i forbindelse med, at Telenor og Telia ønskede at sammenlægge deres distributionsanlæg generelt for hele landet. Vi har
herefter kun én lejer tilbage på masten, nemlig Telia. Se budget og regnskab. Telenor fik sit teknikhus tilovers ved
sammenlægningen – og det er lykkedes at få dette teknikhus overdraget til Stofa, der her i 2015 vil overflytte al teknikken fra vores gamle hovedstation, placeret i et lille rødt træhus, til denne langtidsholdbare Telenor metalcontainer. Bestyrelsen har medvirket til aftalen herunder om indgåelse af ny lejeaftale mellem Jyllinge Vandværk og Stofa. I
forbindelse med etablering af ny hovedstation i det nye teknikhus senere på året vil der i øvrigt ske en opgradering
på internetsiden, således at vore medlemmer får mulighed for at kunne købe 300/40 Mbit internet. Opgraderingen
forventes p.t. at ske sidst på sommeren.
De tre valgte bestyrelsesmedlemmer, Carit Pedersen, formand og kasserer, Dan Borum Poulsen og Ole Luthmann,
der tillige udgør bemandingen af det Brugerråd, som Stofa nedsatte for Jyllinge pr. 1. juli 2014, har afholdt en række
samarbejdsmøder med Stofa i 2014 samt har deltaget i flere Stofa arrangementer. Vi har fx deltaget i den årlige programdag, hvor alle foreninger, der samarbejder med Stofa, inviteres til at drøfte bl.a. programsammensætning, internet og service for det kommende år. Bestyrelsens arbejde er i øvrigt ikke ændret meget i forhold til tidligere, dvs.
vi arbejder fortsat med foreningens økonomi, med tekniske udfordringer o.l.
I 2014 har vi udmeldt foreningen af FDA og i den anledning samlet vore forsikringer i Danske Forsikring. Det drejer
sig om en all risk masteforsikring, en bestyrelsesansvarsforsikring og en netbankforsikring.
Bestyrelsen
Jyllinge, den 18. marts 2015
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