Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
Bredbåndsforeningen Sofienhøj
Onsdag d. 19/04-2015 kl. 19:30 hos Klinik (CEKTOS) på
Amagerbrogade 114, 1.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent.

2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (Årsberetning)

3.

Aflæggelse af regnskab til godkendelse (se bilag)

4.

Indkomne forslag, se næste side af indkaldelse

5.

Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af det samlede
kontingent/indmeldelsesgebyr for det kommende år

6.

Valg til bestyrelse.
Bestyrelsen skal består af 5 personer
Bestyelsen ser pt. ud som:
- Formand: (Kim Moltke Olsen, ikke på valg i år)
- Næstormand: (Lasse Christiansen, ikke på valg i år)
- Kasserer: (Stig Odoom, på valg i år – modtager genvalg)
- Medlem: (Peter Jørgensen, ikke på valg i år)
- Medlem: (Steen Petersen, ikke på valg i år)
- Medlem: Leif Bjøklund, repræsentant for GF Sofienhøj

7.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8.

Eventuelt

p.b.v

Kim Moltke Olsen & Stig Odoom
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Ordinær generalforsamling
i
Bredbåndsforeningen Sofienhøj
Indkomne forslag
Bredbåndsforeningens nuværende switche er fra 2006 og skal opgraderes i nærmeste fremtid for
at kunne leve op til den tekniske udvikling og brugernes forventninger om et system der kan levere
tidsvarende hastigheder til det moderne digitale hjem. Med opgraderingen vil foreningen fra dag 1
kunne tilbyde hastigheder på op til 250/250 Mbit/s (op/ned) og alle vil opleve højere hastigheder
eller lavere priser.
I forbindelse med den foreslåede opgradering af netværksswitchene vil alle automatisk få hurtigere
internetforbindelse med mindre man aktivt vælger dette fra, se bilag.
Eksempel:
Har du i dag en internetforbindele hos DKTV på 30/30 Mbit/s så koster denne DKK 189,-. I
forbindelse med opgradering af netværksswitchene vil denne automatisk blive konverteret til 75/75
Mbit/s (samme pris). Medlemmer med 100/100 Mbit/s vil blive opgraderet til 250/250 Mbit/s og
samtidig spare 50,- kr. pr. måned.
Har husstanden ikke behov for hurtigere internetforbindelse, så kan man vælge at få en billige
internetforbindelse i forhold til tidligere – f.eks. 50/50 Mbit/s til DKK139,Systemet vil uden yderligere omkostninger kunne understøtte endnu højere hastigheder, når
Dansk KabelTVs infrastruktur understøtter dette.
I henhold til vores vedtægter kan Bestyrelsen ikke stifte gæld, §6 har følgende ordlyd: Gæld kan
kun stiftes efter forudgående generalforsamlingsbeslutning.
For opgradering af netværksswitchene har Bredbåndsforeningen modtaget et tilbud fra DKTV på
DKK 131.976.Bestyrelsen forslår at udskiftning at netværksswitchene udføres i 2016 og finansiering sker delvis
via kontant betaling fra foreningens kassebeholdning (DKK 65.000.- ) og det resterende beløb
finansieres via kassekredit hos BankNordik (DKK 66.976,-).
Samtidigt foreslår bestyrelsen at kontingentet hæves med DKK 75,- til DKK 575,- indtil
kassekreditten er afviklet. Herefter vil det årlige kontingentet blive revurderet.
Bestyrelsen beder i henhold til ovenstående om Generalforsamlingens accept af
finansieringsmodellen for opgradering af netværksswitchene.
Hvis ovenstående forslag til opgradering vedtages vil Bestyrelsen tegne ny serviceaftale med
DKTV. Denne aftale vil betyde, at ”fiberboksen” alle har i boligen overgår fra ejer (husstand) til
DKTV. DKTV bliver så ansvarlige for at udskifte ”fiberboksen” når dette bliver nødvendigt af
hensyn til endnu hurtigere internet. Samtidig overgår det fulde ansvar for boksen til DKTV. I
tilfælde af teknisk defekt vil boksen blive udskiftet uden udgift for husstanden. Dette vil for den
enkelte husstand betyde at servicegebyret ændres fra DKK 22,- til DKK 49,- pr måned.
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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
i
Bredbåndsforeningen Sofienhøj
Onsdag d. 19/04-2015 kl. 21:00 hos Klinik (CEKTOS) på
Amagerbrogade 114, 1.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent.
2.
Afstemning omkring forslag fra ordinær generalforsamling for opgradering af
netværksswitchene:
Bredbåndsforeningens nuværende switche er fra 2006 og skal opgraderes i nærmeste fremtid for
at kunne leve op til den tekniske udvikling og brugernes forventninger om et system der kan levere
tidsvarende hastigheder til det moderne digitale hjem. Med opgraderingen vil foreningen fra dag 1
kunne tilbyde hastigheder på op til 250/250 Mbit/s (op/ned) og alle vil opleve højere hastigheder
eller lavere priser.
I forbindelse med den foreslåede opgradering af netværksswitchene vil alle automatisk få hurtigere
internetforbindelse med mindre man aktivt vælger dette fra, se bilag.
Eksempel:
Har du i dag en internetforbindele hos DKTV på 30/30 Mbit/s så koster denne DKK 189,-. I
forbindelse med opgradering af netværksswitchene vil denne automatisk blive konverteret til 75/75
Mbit/s (samme pris). Medlemmer med 100/100 Mbit/s vil blive opgraderet til 250/250 Mbit/s og
samtidig spare 50,- kr. pr. måned.
Har husstanden ikke behov for hurtigere internetforbindelse, så kan man vælge at få en billige
internetforbindelse i forhold til tidligere – f.eks. 50/50 Mbit/s til DKK139,Systemet vil uden yderligere omkostninger kunne understøtte endnu højere hastigheder, når
Dansk KabelTVs infrastruktur understøtter dette.
I henhold til vores vedtægter kan Bestyrelsen ikke stifte gæld, §6 har følgende ordlyd: Gæld kan
kun stiftes efter forudgående generalforsamlingsbeslutning.
For opgradering af netværksswitchene har Bredbåndsforeningen modtaget et tilbud fra DKTV på
DKK 131.976.Bestyrelsen forslår at udskiftning at netværksswitchene udføres i 2016 og finansiering sker delvis
via kontant betaling fra foreningens kassebeholdning (DKK 65.000.- ) og det resterende beløb
finansieres via kassekredit hos BankNordik (DKK 66.976,-).
Samtidigt foreslår bestyrelsen at kontingentet hæves med DKK 75,- til DKK 575,- indtil
kassekreditten er afviklet. Herefter vil det årlige kontingentet blive revurderet.
Bestyrelsen beder i henhold til ovenstående om Generalforsamlingens accept af
finansieringsmodellen for opgradering af netværksswitchene.
Hvis ovenstående forslag til opgradering vedtages vil Bestyrelsen tegne ny serviceaftale med
DKTV. Denne aftale vil betyde, at ”fiberboksen” alle har i boligen overgår fra ejer (husstand) til
DKTV. DKTV bliver så ansvarlige for at udskifte ”fiberboksen” når dette bliver nødvendigt af
hensyn til endnu hurtigere internet. Samtidig overgår det fulde ansvar for boksen til DKTV. I
tilfælde af teknisk defekt vil boksen blive udskiftet uden udgift for husstanden. Dette vil for den
enkelte husstand betyde at servicegebyret ændres fra DKK 22,- til DKK 49,- pr måned.
3. Evt.
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