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Referat af ophørende generalforsamling i Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation afholdt 29. maj 2017 kl. 19.00 

Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Søfryd, Jyllinge, i henhold til udsendte dagsorden af 9. maj 2017 på foran-

ledning af E. K. Administration A/S ved likvidator for Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation, Eskild Kyhn. Indkaldelsen 

skete i konsekvens af beslutning truffet på ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2016 om sol-

vent likvidation af foreningen og som følger: 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om likvidationsforløbet og forslag til økonomisk afslutning for foreningen. (Bilag 1) 
3. Aflæggelse af regnskab for 2016 og Afsluttende Likvidationsregnskab for perioden 1. januar – 2. maj 2017. 

a. Bilag 1: Uddrag af Årsrapport 2016 for Jyllinge Kabel-TV Forening i likvidation udfærdiget af Greve 
Strands Revision ved Registreret Revisor FRR Frank Eliasson den 20. marts 2017. Se hele Årsrapport 2016 
på jyllingekabeltv.dk. 

b. Bilag 2: Uddrag af Afsluttende likvidationsregnskab udfærdiget af Greve Strands Revision ved Registreret 
Revisor FRR Frank Eliasson den 8. maj 2017. Se hele Likvidationsregnskabet på jyllingekabeltv.dk.  

4. Indsendte forslag 
a. Likvidator foreslår med udgangspunkt i redegørelsen under dagsordenens punkt 2 og 3 og jf. foreningens 

vedtægters § 27 at foreningen endeligt opløses, når alle udgifter er betalt og SKATs godkendelse vedr. 
foreningens selvangivelse og momsafslutning foreligger. 

5. Eventuelt 
 

Referat 

 

Carit Pedersen bød som formand for Brugerrådet for Jyllinge velkommen til de fremmødte 33 stemmeberettigede 

medlemmer samt pårørende og til foreningens administrator og i det seneste år valgte likvidator Eskild Kyhn.  

Endvidere bød Carit Pedersen velkommen til Stofas repræsentanter denne aften, Key Account Manager Carsten 

Haun Larsen og servicechef Torben Wydojnik.  

Carit Pedersen gav efterfølgende et kort tilbageblik til nogle af de 

vigtigste begivenheder i ”antennens” historie – gående fra ned-

gravning af coax-kabler i de tidlige 70-er og etablering af den første 

mast på Vandværkets grund, udskillelsen fra Grundejerforeningen i 

1997, opgradering af anlægget til først internet og senere digitalt 

TV i henholdsvis 2005 og 2008 og frem til salget af kabelanlægget 

til Stofa i 2014 – vi kalder beslutningen rettidig omhu. Og senest til 

beslutningen i 2016 om at træde i frivillig solvent likvidation og 

nedlægge foreningen, når formuen var opbrugt, hvilket i 2014 og i 

2016 forventedes at ske omkring årsskiftet 2016/2017. Og sådan blev det. 

Herefter var det tid til at sige tak, dels til medlemmerne for stor opbakning til foreningens aktiviteter omkring ”an-

tennen” gennem 46 år, dels til de mange bestyrelsesmedlemmer, der gennem de mange år har lagt i tusindvis af ti-

mers frivilligt arbejde i foreningens drift – og til deres ægtefæller for at bidrage på hjemmefronten – og endelig tak 

til Eskild Kyhn, der som foreningens rådgiver har fulgt os i alle 46 år.  

 

Ad 1. 

Foreningens likvidator Eskild Kyhn blev enstemmigt valgt til dirigent.  

Eskild Kyhn konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet idet han henviste til indkaldelsesskrivelsen af 

9. maj 2017, der var bekendtgjort på foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk den 10. maj 2017, dvs. mere 

end 14 dage før generalforsamlingen samt udsendt pr. e-mail den 11. maj og endelig omdelt den 12. maj 2017. Eskild 

Kyhn gjorde samtidig opmærksom på, at generalforsamlingen blev holdt senere end i forhold til foreningens vedtæg-

ter grundet de særlige omstændigheder, da dette var foreningens sidste generalforsamling, og der derfor var ting, 

http://www.jyllingekabeltv.dk/
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der skulle falde på plads, inden generalforsamlingen kunne afholdes. Eskild Kyhn konstaterede herefter, at general-

forsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. 

Eskild Kyhn nævnte videre, at behandling af dagsordenens punkt 

4 om beslutning om endelig opløsning af foreningen skal vedta-

ges med 2/3-dels flertal af foreningens medlemmer i forhold til 

vedtægternes § 27. Da der kun er 33 stemmeberettigede med-

lemmer tilstede ved denne generalforsamling, skal punktet be-

handles på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt til 

umiddelbart efter denne generalforsamling og som afholdes, hvis 

punktet godkendes med 2/3 af de fremmødte på denne general-

forsamling. 

Ad 2. 

Beretning om likvidationsforløbet og forslag til økonomisk afslutning for foreningen. 

Eskild Kyhn meddelte, at afgivelse af mundtlig beretning vedr. driften siden april 2016 og efterfølgende en økono-

misk beretning vil blive delt mellem Carit Pedersen og ham, der i likvidationsforløbet har kørt fuldstændigt parløb 

om løsning af opgaverne. Den økonomiske beretning vil primært ske under dagsordenens punkt 3 og 4 og her frem-

lagt af ham. 

Beretningen består af den udsendte skriftlige beretning (Bilag 1), der indsættes nedfor som punkt 2.1. (er tillige ud-

sendt sammen med indkaldelsen) og af en mundtlig beretning jf. Punkt 2.2. 

Ad 2.1. – den skriftlige beretning om likvidationsforløbet og forslag til økonomisk afslutning for foreningen 

På foreningens generalforsamlinger den 13. april 2016 blev det besluttet, at foreningen skulle træde i frivillig solvent 

likvidation og E. K. Administration A/S med Eskild Kyhn som likvidator blev valgt til at forestå likvidationen. Bestyrel-

sen trådte samtidig fra, således at likvidator hjulpet af foreningens mangeårige formand og kasserer, Carit Pedersen, 

skulle forestå afviklingen af foreningen. Se referat af generalforsamlingen på foreningens hjemmeside www.jyllinge-

kabeltv.dk via linket: Referat 2016 – samt Proklama indrykket i Statstidende den 16.9.2016 via linket: annoncen. 

Likvidationen er næsten forløbet som planlagt, dog med nogle desværre temmelig tidskrævende uforudsete opga-

ver. Vi modtog således til stor overraskelse et brev fra SKAT den 23. september 2016, hvor SKAT anfægtede forenin-

gens momsindbetretning for perioden 1. januar 2015 – 30. juni 2016. Indberetningen var sket efter de principper, 

som var lagt til grund for Sale and leasebackaftalen indgået med Stofa i foråret 2014, og som SKAT i øvrigt havde ta-

get til efterretning for 2014. Revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte blev af Stofa engageret til i samarbejde med 

likvidator at finde en løsning på udfordringen. Og efter mange forhandlinger, breve og mails mellem SKAT, Deloitte, 

Stofa og likvidator lykkedes det at finde en alternativ faktureringsmodel, som SKAT kunne godkende. Resultatet set 

fra foreningens og dermed medlemmernes side er, at vi kan lande økonomien, som vi forudsatte ved salget i 2014.   

Næste store overraskelse blev, at Nordea ikke ønskede at lade Stofa overtage deponeringskonto til fordel for Jyllinge 

Vandværk stor kr. 88.524 (Se fx Årsrapport 2016), idet Stofa i øvrigt ikke var kunde hos Nordea. Afslaget kom efter 

flere gange lovning på, at Stofa kunne overtage kontoen pr. 31. december 2016, hvor antennemasten endeligt over-

gik til Stofas ejerskab. Efter en omfattende dialog med Nordea blev resultatet, at Stofa måtte oprette ny depone-

ringskonto i egen bank, der er Sydbank. Kontoen i Nordea har siden 31. marts 2000 tjent som sikkerhed for, at for-

eningen havde penge til at fjerne mast og fundament fra Vandværkets grund, hvis brugen af masten ophørte. 

Tredje overraskelse blev, at der i 1971 var blevet tinglyst deklarationer om ret for Grundejerforeningen Det ny Jyl-

linge til at overføre kabler over grundene matr. Nr. 17 cd og 17 cø Jyllinge. Kablet er etableret i sin tid og har forbun-

det Skibsvej og Krydservej. Ejeren af den ene af grundene rettede henvendelse til grundejerforeningen i efteråret 

2016 for at få dispensation til at bygge en garage hen over kablet. Vi fik løst opgaven sammen med Stofa og grund-

ejerforeningen, herunder fik aflyst den ene af deklarationerne og påtegnet den anden deklaration med, at Stofa 

fremadrettet er påtaleberettiget vedr. deklarationen. Ved samme lejlighed fik vi i øvrigt også ændret deklaration 

vedr. masten, således at det fremadrettet er Stofa, der er påtaleberettiget vedr. denne. Deklarationen sikrer, at 

Stofa har ret til at have masten stående på Vandværkets grund, så længe masten benyttes.  

http://www.jyllingekabeltv.dk/
http://www.jyllingekabeltv.dk/
http://www.jyllingekabeltv.dk/Downloads/Referat%20GF%202016.pdf
http://www.jyllingekabeltv.dk/Downloads/Proklama%20JKTVF.pdf
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Foreningen har betalt leje til Stofa for leje af anlægget i 2014, 2015 og 2016 og som vi meldte ud ved e-mail af 20. 

april 2016 og på foreningens hjemmeside, er den sidste fakturering af leje til Stofa aftalt for 2 måneder i 2017. Dette 

er sket i april og med baggrund i aktuelt medlemstal og ud fra formueopgørelse i udkast til Årsrapport 2016 af 20. 

marts 2017 (Se Bilag 2). Den betalte leje er via Betalingsservice godskrevet medlemmer med abonnement hos Stofa i 

april/maj 2017 omfattende en Stofa Tv-pakke eller en bredbåndsaftale af typen BBO. Godskrivningen fremgår af Sto-

fas ”Mine sider” og opkrævning via Betalingsservice ultimo april 2017 og udgør for 2 måneder 458 kr./medlem. 

Formuens anvendelse jf. Vedtægternes § 27 stk. 2. 

Formuen er stort set brugt. Likvidator og Brugerråd foreslår generalforsamlingen, at den sidste sum penge udbetales 

som et ekstra honorar til Likvidator for de mange timer, der ekstraordinært er bugt af Eskild Kyhn og Carit Pedersen 

jf. indledningen til denne beretning. Beløbet udgør excl. moms 22.011 kroner. Beløbet skal reguleres for faktiske ud-

gifter til afholdelse af Afsluttende generalforsamling og øvrige skyldige udgifter jf. Likvidationsregnskabet. Således 

foreslås det, at saldoen går i 0 efter betalingerne og denne regulering og der derfor ikke vil ske skattepligtig udlod-

ning, ligeligt fordelt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. Se afsatte beløb i Likvidationsregnskabet 

(Bilag 3). 

Ad 2.2. – Den mundtlige beretning ved Carit Pedersen suppleret af Eskild Kyhn. 

 

Carit Pedersen gav en kort orientering om likvidationsforløbet siden generalforsamlingerne i 2016.  Orienteringen 

blev understøttet af et planchesæt, der kan ses på foreningens hjemmeside. Følgende punker blev fremhævet 

 Ved generalforsamlinger 10. april og 8. maj 2014 blev det besluttet at overdrage forenings fysiske kabel-tv-anlæg 
til Stofa pr. 1. juli 2014 bortset fra antennemasten, der skulle overdrages pr. 31.12.2016 – og nedlægge forenin-
gen, når foreningens formue var brugt – forventet leasingperiode på ca. 2½ år.  

 Ved generalforsamlingerne 13. april 2016 blev det besluttet at foreningen skulle træde i frivillig solvent likvida-
tion med Eskild Kyhn som likvidator – støttet af foreningens ”formand/kasserer” og formand for Brugerrådet 
Carit Pedersen. 

 Når formuen er brugt (det forventedes at ske omkring årsskiftet 2016/2017), skulle indkaldes til ophørende ge-
neralforsamling med henblik på at opløse forening.  

 På den baggrund afholdes dagens generalforsamling (er) 
 

Carit Pedersen nævnte videre: 

 I leasingperioden fra 1. juli 2014 har foreningen betalt en leasingafgift til Stofa for leje af anlægget svarende til 
prisen på TV-pakke 1 – for de på ethvert tidspunkt i leasingperioden værende medlemmer på de 472 aktive 
adresser, som vi overdrog til Stofa. (Pt. 412 aktive af 550 mulige tilslutningsadresser) 

 Leasingafgiften er modregnet i Stofas opkrævning for TV-pakker hos det enkelte medlem – dvs. fradraget i kvar-
talsopkrævningerne  

 Lejebetalingen og dermed også fradraget udgjorde i 
o 2014 169 kr./mdr.  
o 2015 189 kr./mdr.   
o 2016 199 kr./mdr.  
o 2017 229 kr./mdr. – for to måneder = april/maj 

 
Og fortsatte orienteringen ved bl.a. at nævne, at betalingen til Stofa er gået helt som planlagt, men…… 
 
 23. september 2016 modtog vi et brev fra SKAT, der anfægtede foreningens momsindbetretning for 2015 og 

2016, men ikke 2014. Iflg. SKAT skulle vi betale moms dobbelt – først til Stofa uden momsfradrag og dernæst til 
SKAT. SKAT forudsatte, at foreningen skulle have opkrævet momsbetalingen direkte hos medlemmerne og ikke 
benyttet formuen til betalingen. 

 Efter lange forhandlinger, hvor vi og Stofa blev bistået af Revisionsfirmaet Deloitte, fik vi aftalt en model med 
SKAT, der betød, at vi kunne nøjes med én gang moms. Vi kunne herefter afslutte nedlukning af foreningen, som 
oprindeligt planlagt.  

 Med nævnte aftale i hus og en medlemsafgang hen over årene kunne vi efter at have fået udarbejdet Årsrapport 
2016 konstatere, at vi havde penge nok til at betale Stofa leje i 2 måneder i 2017 – og vi betalte da for april og 
maj 2017. 
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Likvidationsperioden er så også blevet påvirket af et par andre overraskelser: 
 
 Nordea ønskede ikke at Stofa som ikke kunde overtog den deponeringskonto, vi har haft hos dem til fordel for 

Jyllinge Vandværk siden marts 2000. Vi havde opsparet kr. 88.524, der skulle sikre, at masten kunne fjernes af 
Vandværket, hvis foreningen ikke kunne løfte opgaven på et tidspunkt, hvor masten ikke blev anvendt. Løsnin-
gen blev efter megen bøvl – Stofa oprettede ny konto i egen bank. Vandværkets formand Anne-Marie Kristensen 
var meget hjælpsom med at få erstattet den gamle deponeringskonto med en ny Sydbank, tak for dette. 

 Deklarationer fra 1971 om Grundejerforeningen Det ny Jyllinges ret til at føre ledninger over 2 grunde dukkede 
pludselig op. Efter forhandlinger med Grundejerforeningen, ejerne og Stofa fik vi klaret udfordringen.  

 
Carit Pedersen gav herefter en kort orientering om lejebetalingen og godskrivningen i forhold til de enkelte medlem-
mer og nævnte bl.a.: 
 
 Foreningen har betalt leje til Stofa i 2014, 2015, 2016 + 2 mdr. i 2017  

– og medlemmerne er tilsvarende godskrevet. Godskrivningen fremgår af udsendte informations- og varslings-
breve og af Stofas opkrævninger via Betalingsservice og Stofas ”Mine sider”. 

 Da vi i marts 2017 havde fået opgjort formuen pr. 31.12.2016 og kendte medlemstallet pr. ultimo marts 2017 
aftalte vi med Stofa, at betale leje for april og maj 2017 for Tv-pakke 1 og tilsvarende for medlemmer, der i dag 
alene har bredbånd-only BBO og evt. suppleret med MitTv. Lejen og godtgørelsen udgør 229 kr./md. 

 Modregningen er for medlemmer med en Tv-pakke sket ved kvartalsopkrævningen for 2. kvartal 2017 – medens 
medlemmer med bredbånd BBO (4% af medlemmerne) er sket pr. 31.3.2017 og derfor først får virkning ved op-
krævningen for 3. kvartal 2017. Den typiske modregning er for 2 måneder, dvs. godskrivningen er da kr. 458. 

 
Formuen er herefter stort set opbrugt efter sit formål og Eskild Kyhn vil redegøre nærmere for udviklingen i økono-
mien i 2016 og 2017 under dagsordenens Punkt 3 a og b – aflæggelse af regnskab. 
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad Punkt 3 - Aflæggelse af regnskab for 2016 og afsluttende likvidationsregnskab for perioden 1.1. – 2.5.2017. 

Likvidator Eskild Kyhn gennemgik de udsendte uddrag af regnskaberne, Årsrapport 2016 og Afsluttende likvidati-

onsregnskab for 2017, og henviste til at regnskaberne underskrevet af revisor og likvidator i sin helhed kunne ses på 

foreningens hjemmeside eller oppe hos ham. 

Eskild Kyhn fremhævede vedr. 2016 

 At resultatet blev på et underskud på kr. 867.155 mod et budgetteret underskud på 892.559 

 At der havde været en vis medlemsafgang, der var den primære årsag til mindre betaling af leje og Copydan 

 At det ekstra arbejde for likvidatorerne gav anledning til lidt større honorering end budgettet i 2016 

 At vi ekstraordinært havde indtægtsført kr. 27.977 vedr. hensættelser til fundament, nemlig forskellen mellem 

saldoen på foreningens hensættelseskonto og saldoen på deponeringskontoen i Nordea (saldoen er efterføl-

gende afregnet til Stofa) 

 Selskabsskatten for 2016 var opgjort til kr. 17.578 – mod afsat kr. 5.000. Årsag – ovennævnte indtægt på 27.977.  

Vedr. 2017 fremhævede Eskild Kyhn bl.a. 

 Vi gik ind i året med en større formue end forventet, grundet faldet i medlemstallet 

 Resultatet slutter med 0, dvs. formuen er totalt nedskrevet, hvis regnskabet godkendes 

 Posterne i regnskabet til brevomdeling, kopiering og afholdelse af den ophørende generalforsamling er afsatte 

poster og kan gå op eller ned. Beløbene reguleres over posten Administrator, honorar ifm. likvidationen, der 

altså kan blive større eller mindre end det afsatte beløb. 

Eskild Kyhn lagde herefter op til, at der kunne stilles spørgsmål til regnskaberne. 

Spørgsmål fra salen:  

 Kan Skat komme bagefter og stille krav til foreningen? 
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 Eskild Kyhn: Det mener jeg ikke, de kan! 

Punkt 3 blev herefter sat under afstemning og enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 4: Indsendte forslag: 

A. Likvidator foreslår, at med udgangspunkt i redegørelsen under dagsordenens punkt 2 (beretning) og 3 (regn-

skaber for 2016 og 2017) at foreningen endelig opløses jf. vedtægternes § 27, når alle udgifter er betalt og 

Skats godkendelse vedr. foreningens selvangivelse og momsafslutning foreligger. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Da der ikke var mødt 2/3 af medlemmerne eller 275 medlemmer, skal forslaget 

forelægges til endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes 29.5.2017 kl. 20.15. 

Punkt 5: Eventuelt: 

Carit Pedersen gav en kort orientering om baggrunden for det nuværende Brugerråd og om den sandsynlige fremtid. 

På den korte bane – det nuværende Brugerråd er valgt for en periode frem til 30. juni 2019 og kan i hele perioden 

bistå Stofa og brugerne i Jyllinge med at løse konkrete udfordringer, give information osv.  

Stofa og nedsatte Brugerråd for øvrige antenneanlæg ejet af Stofa på øerne arbejder i øjeblikket med et oplæg for 
oprettelse af nye lokale brugerforeninger med et koncept stort set som det, der p.t. er gældende for Jyllinge siden 
2014. Stofa og foreningerne håber, at få konceptet op at stå i løbet af 2018 og med følgende formål: 
 
Brugerforeningens formål er:  
 

- At give medlemmer af Brugerforeningen mulighed for lokalt at mødes og have dialog med repræsentanter 
for Stofa i forbindelse med afholdelse af et årsmøde. 

- At Brugerforeningen udpeger medlemmer til et lokalt Stofa Brugerråd, hvilket sker på årsmødet. 
 
Brugerrådets formål er: 
 

- At varetage medlemmernes interesse i relation til Stofa.  
- At indgå i en mediator lignende rolle, når der kan være brug for samme.  
- At drøfte programudbud o.l. med Stofa – fx vedr. Tv-pakke 1’s indhold af lokale Tv-kanaler. 
- At understøtte Stofas virke i området gennem rådgivning omkring lokale forhold, der kan have indflydelse 

på Stofas salg, service og øvrige ageren inden for tv- og internetforsyning i lokalområdet.  
- At tilse, at Stofa overholder en indgået købsaftale vedr. antenneanlægget, hvis en sådan foreligger. 
- At assistere Stofa i forbindelse med information til ejendomsmæglere mv. om tilslutningsmuligheder. 

 
Carit Pedersen sluttede sit indlæg med en opfordring til at bruge Brugerrådet, når det kan være aktuelt. Brugerrå-
dets medlemmer, adresser og telefonnumre fremgår af hjemmesiden www.jyllingekabeltv.dk.  
 
Der var ikke andre, der ønskede ordet under dagsordenens Punkt 5.  
 
Eskild Kyhn takkede herefter forsamlingen for aktiv deltagelse i generalforsamlingen og inviterede alle til at høre næ-
ste indlæg på aftenen om Stofas produkter, service og fremtidsplaner vedr. Jyllinge – og til at deltage i den ekstraor-
dinære generalforsamling lige efter dette indlæg. 
 
Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.40. 
 
Jyllinge, den 29. maj 2017  
 
Som formand for Brugerrådet           Som dirigent 

 

http://www.jyllingekabeltv.dk/
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Stofa ved Key Accont Manager Carsten Haun Larsen og servicechef Torben Wydojnik gav herefter et godt billede af, 
hvad man som kunde i Jyllinge aktuelt kan få leveret og hvad fremtiden vil byde på. Stofas indlæg blev understøttet 
med et planchesæt, der er lagt på foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk under nyheder. Carsten Haun 
Larsen tog endvidre udgangspunkt i de omdelte brochurer. 
 
Fra indlægget vil vi her vise et par af de mange muligheder – først vedr. TV: 
 

   
 
 

  
 
Og så de fremtdige TV muligheder via helt nye SmartTv boks fra efteråret 2017: 

  
 
Herefter orienterede Carsten Haun Larsen om mulighederne for bredbånd og om Kundeservice funktionen, der 
tilgængelig alle hverdage fra kl. 8 -19 og Stofa Support der er tilgængelig 365 dage om året fra kl. 8 – 22. 

http://www.jyllingekabeltv.dk/
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Carsten Haun Larsen fremhævede, at ved valg af en af standard Tv-pakkerne følger der gratis og automatik 2 Mbit 
bredbånd med – værdi 129 kr./md. Eneste omkostning for at udnytte muligheden er køb af et modem til 99 kr. 

 
Torben Wydojnik orienterede herefter om anlæggets tilstand, 
der i dag er god – og dagligt overvåget på store skærme i Ring-
sted, så han eller andre teknikere omgående kan gribe ind, hvis 
der opstår problemer – som kunderne ikke selv har opdaget og 
ringet til Kundeservice om.  
 
Torben Wydojnik fortalte videre om de forestående investerin-
ger i Jyllinge i form af opgradering bl.a. af internettet til Docsis 
3.1. standarden. En opgradering til Stofas nye Giganet, se 
https://stofa.dk/giganet.  
 
 
Overvågningen sker bl.a. på skærme som viste. 

 
Der skal ske udskiftning af materiellet på hovedstationen og i samtlige standere i Jyllinge, dvs. der skal investeres 
rigtigt mange penge for at sikre, at anlægget kan køre 1 GB internet mod nu 300 MB – og være klar til at kunne køre 

4K TV for alle Tv-kanaler, der på sigt kan leveres i dette format.  
 
Opgraderingen er planlagt til at ske i Jyllinge i 2018 – og det er en 
Stofa investering uden forhøjelse af priserne i Jyllinge.  
 
Endvidere blev det nævnt, at Stofa vil slukke for FM-signalet senest 
ved samme lejlighed – og dette for at gøre plads til de mange kom-
mende 4K-Tv-kanaler og streamingtjenester. De kræver rigtig megen 
plads i forhold til de nuværende HD-kanaler. 
 
Under og efter Stofas indlæg var der stor spørgelyst. 
 
 
 
 
Stofa afsluttede sit indlæg med at udskrive den annoncerede kon-
kurrence, hvor 3 tilstedeværende medlemmer kunne vinde et halv-
årsabonnement på TV-pakke 3 – værdi kr. 3.294 for hver vinder.  
 
Alle medlemmer deltog i konkurrencen og de tre vindere blev udtruk-
ket og ønsket tillykke af Stofa, Brugerrådet og af hele forsamlingen.  

https://stofa.dk/giganet
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Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ekstraordinære generalforsamling afholdt den 29. maj 2017 kl. 20.15. 
 
Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd d. 29. maj 2017 kl. 20:15 i henhold til den udsendte 
dagsorden af 9. maj 2017 og dermed med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Endelig vedtagelse af likvidator Eskild Kyhns forslag til opløsning af foreningen jf. Punkt 4 på dagsordenen ved 

ordinær generalforsamling afholdt 29. maj 2017 kl. 19.00  
 
Vedtages forslaget, regulerer likvidator foreningsregnskabet for faktiske udgifter vedr. generalforsamling m.v. og 
indgiver afsluttende selvangivelse og momsregnskab til SKAT. Når godkendelsen fra SKAT foreligger vedr. skat og 
moms, registrerer Erhvervsstyrelsen efterfølgende foreningens opløsning i styrelsens it-system. 
 
Referat: 
 
Ad 1:  
Valg af dirigent: Eskild Kyhn blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdyg-
tig jf. indkaldelsesskrivelsen af 9. maj 2017 bekendtgjort på foreningens hjemmeside www.jyllingekabeltv.dk den 10. 
maj 2017 og tillige udsendt ved mail den 11. maj og omdelt den 12. maj 2017, dvs. mere end 14 dage før generalfor-
samlingen. Eskild Kyhn fremhævede endvidere, at vedtagelse af forslaget under Punkt 2 kræver 2/3 godkendelse af 
alle fremmødte. Eskild Kyhn konstaterede endvidere, at der deltog 33 stemmeberettigede i generalforsamlingen, 
idet ingen havde forladt lokalet efter optællingen kl. 19.00. 
 
Ad 2: 
Forslaget om likvidation af foreningen, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling samme dag kl. 19 
under dagsordenens punkt 4a, blev endeligt og enstemmigt vedtaget, efter at Eskild Kyhn havde konstateret, at 
ingen ønskede at stemme imod forslaget og ingen stemme hverken for eller imod forslaget. Dirigenten konstaterede 
herefter, at foreningen kunne endeligt opløses efter Vedtægternes § 27. 
 
Generalforsamling blev herefter hævet. 
 
Carit Pedersen afsluttede aftenen med at takke dirigenten for god ledelse, medlemmerne for aktiv deltagelse og 
Stofa for de gode indlæg og for udskrivning af konkurrencen og ønskede endnu engang de 3 vindere tillykke med et 
halvårsabonnement på en Tv-pakke 3. Og sluttede med denne hilsen: 
 

    
 
            Jyllinge, den 29. maj 2017 
 
            Som formand for Brugerrådet                                                  Som dirigent 
 

 
 

http://www.jyllingekabeltv.dk/

