
 

FLIMMER 

    
 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 

Torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 
På Havdrup Skole, i Storrum IA 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Afstemning vedrørende bestyrelsens forslag om eget internet  
 

Formanden, Karsten Helbo Larsen, bød velkommen til forsamlingen.  

Karsten foreslog sig selv som dirigent til den efterfølgende debat, hvilket blev vedtaget.  

Karsten konstaterede, at den ekstra ordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, der var ingen der modsagde dette. 

Karsten præsenterede derefter Tage Lauritzen deltog også i mødet i som repræsentant fra FDA og Tune Antenneforening 

i egenskab af ekspert vedr. etablering af selvstændigt internet i en antenneforening. 

 

Formanden gennemgik derefter bestyrelsens forslag og begrundelse til forslaget ved hjælp af flere powerpoint slides.  

 

 

FORSLAGET FRA BESTYRELSEN 

Flimmer har i dag forsyningsaftale for internet med Dansk Kabel TV, hvor ca. 80 medlemmer har en internet løsning. DKT er 

blevet overtaget af YOUSEE, hvilket tvinger Flimmer til at tage stilling til hvad vi vil fremadrettet. 

På den ordinære generalforsamling 28/3 2012, blev der i forbindelse med budgettet for 2012 orienteret om muligheden for en egen 

løsning, baseret på en stor investering på kr. 441.000,-.  Dette var der på ingen måde stemning for, hvorfor Flimmer ikke ville gå 

med den løsning. 

Siden generalforsamlingen har bestyrelsen arbejdet ihærdigt på at finde frem til en god løsning for Flimmers medlemmer, som et 

alternativ til ”bare”, at lade YOUSEE overtage vores internet fra DKT. 

Vi har så igen været ude i markedet og har nu fået forhandlet os til en rigtig god og fremtidssikret løsning, som vi ser frem til at 

fremlægge for Flimmers medlemmer. 

Målsætningen for løsningen er: 

 
 Lave internet priser      kr. 150,- pr. måned 

 Høje hastigheder      40/30 Mb/s 

 IP-telefoni løsning      inkluderet, hos selskabet Evercall 

 Fleksibel og fremtidssikret     nyeste teknologi 

 Ingen ekstra indbetalinger/ikke øgede pakkepriser   dette forslag er nu en mindre opstartsinvestering,  

som foreslås taget fra opsparingen, som vil være tilbage på samme 

niveau indenfor 3 år 

Det skønnes nu at op til 20% af de danske husholdninger har et internet forbundet TV som giver mulighed for on-demand /leje 

film funktioner. Bestyrelsen vurderer derfor at det er meget vigtigt at fremtidssikre foreningen ved hjælp af egen fiberadgang som 

giver adgang til lynhurtigt internet samt alternative TV-leverandører i forhold til Yousee. Ved siden af lave priser vil drift af eget 

internet også kunne genere et pænt dækningsbidrag til den daglige drift af foreningen. 

I henhold til vedtægterne arbejder bestyrelsen for at gøre det så attraktivt som muligt for medlemmerne for alle tjenester som 

vores net kan transportere;  

Dette er for tiden:  

 Radio 

 TV 

 Internet 

 IP telefoni 

 

 

 



Et budget blev fremlagt som viste at den beregnede investering på kr. 177.000 af egenkapitalen, ville være tilbagebetalt efter 3 år. 

Denne beregning blev lavet på et skønnet antal internetmedlemmer på 80 og med et konservativt vurderet stigende antal internet 

brugere på 10 personer. Vi har i samarbejde med Tune antenneforening forhandlet frem til en fordelagtig aftale med Global 

Connect for alle parter. Global connect står for anlæggelse af fiber frem til vores antennehus. I samarbejde med Tune og Vindinge 

antennelaug vil vi danne en fælles indkøbsforening hvor vi indkøber sammen og deler en del af det nødvendige udstyr. Derved 

opnås der store besparelser og stordriftsfordele. 

 

Priseksempler på alternative internetudbydere blev fremvist, hvor det især blev bemærket at for at opnå samme hastigheder 40/30 

Mb/s ville det koste ca. Kr. 299-349 om måneden. 

 

Efter fremstilling blev der åbnet for en livlig debat med bl. a diskussion om hastigheder og priser. Et enkelt medlem mente at 

hastighederne som Tune oplyste sine medlemmer ikke stemte overens med det korrekte. Tage Lauritsen afviste dette grundet at de 

havde ca. 1000 internet brugere, og havde oplevet kun få problemer der som regel skyldtes egne dårlige forbindelser eller måling 

af trådløse forbindelser som sjældent viste korrekt.  

 

Spørgsmål om modem var trådløst og om det var en gigbit-router, blev der svaret ja til. 

 

Der kom mange spørgsmål ind til teknik, dårlige stikledninger på egen grund, om vores net nu kunne klare disse hastigheder 

(hvilket det kan aftersom Yousee har tænkt at tilbyde samme hastigheder til højere priser), om det nu var en god ide at en lille 

forening som Flimmer lavede eget internet fremfor at overlade det til de store som f.eks. Yousee at håndtere dette. Her tog Tage 

Lauritsen frem flere lignende tilfælde af små antenneforeninger som har etableret eget internet med stor succes både i tilgang af 

nye internetbrugere samt et pænt dækningsbidrag. 

 

Der blev osgå spurgt til hvordan aftalen om deltagelse i den omtalte indkøbsforening var skruet sammen, hvem der bestemmer etc. 

Aftalen var ikke lavet endnu, men det var bl.a. det bestyrelsen ønskede mandat til fra forsamlingen om at kunne indgå aftale om 

både indkøbsforening og Global Connect. 

 

Enkelte medlemmer argumentered imod at foreningen skulle etablere eget internet med den begrundelse at det ikke havde noget 

med en antenneforening at gøre. Et andet medlem pointerede at bestyrelse bare udførte sit arbejde iflg. iht til vedtægterne paragraf 

3.  

 

Det blev også oplyst at internet aftalen også inkluderer muligheden for et gratis telefon abonnement via Evercall. 

 

Forsamlingen blev enige om at tage en pause inden endelig afstemning. Diskussion og spørgsmål fortsatte dog under pausen. 

 

Efter puase blev der foretaget afsteming. Der var 39 stemme berettigede inkl fuldmagter. 

 

28 stemte for forslaget og 5 stemte nej. 

7 stemte ikke. 

 

Herefter kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for færdig og takkede for god ro og orden. Formanden oplyste at 

bestyrelsen ville gå igang med at få aftaler på plads samt lave et gennemarbejdet oplysnings materiale til medlemmerne. 

 

v/kal/mhj – 14.07.2012 

 

 

 

 

 

 


