
Stege Kabelnet 

Ordinær generalforsamling i Mønshallerne d. 18. april 2016. 

Der var til generalforsamlingen mødt 45 stemmeberettigede medlemmer op. 

Da Stege Kabelnet’s formand var syg, overtog sekretær Klaus Nøhr Hansen efter aftale hans plads og ansvar 

ved generalforsamlingen. Klaus Nøhr Hansen bød de fremmødte medlemmer velkommen og bragte en 

hilsen fra den sygdomsramte formand. 

Advokat Benny Jensen, blev valgt til dirigent. 

Tom Nielsen og Harry Jørgensen blev valgt til stemmetællere. 

Klaus Nøhr Hansen aflagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt uden kommentarer. 

Anders Frimann aflagde regnskab for 2015 som ligeledes blev godkendt uden kommentarer. 

Der var i år indkommet et forslag, og det var fra bestyrelsen selv. Det gik ud på, om Stege Kabelnet skulle 

implementere ”Frit valg” tv. Klaus Nøhr Hansen redegjorde så godt som muligt for, hvordan det kunne 

komme til at se ud, og de muligheder som det ville kunne give det enkelte medlem. Der var en god 

spørgelyst fra medlemmerne, og efter små 10 minutters pause, hvor bestyrelsen lige kunne tale sammen, 

valgte bestyrelsen at spørge medlemmerne om mandat til at fortsætte arbejdet, og så sørge for god 

information, når arbejdet er udført, eller indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette forslag blev 

vedtaget. 

Anders Frimann fremlagde vores budget og forslag til uændret kontingent uden kommentarer. 

Der var planlagt et lille afbræk i generalforsamlingen, hvor Canal Digital, repræsenteret ved Michael Juel, 

orienterede om deres planer med at kunne levere ”Web to go” i tredje eller fjerde kvartal i 2016.  

Valg til bestyrelsen. Finn Bechmann ønskede ikke genvalg, og i stedet for blev Bjarne Pedersen, Lindevej 4G 

valgt. Johnny Rasmussen blev genvalgt. Som suppleant blev Lis Dreyer, Platanvej 4 valgt. 

Som revisor blev Planrevision fra Næstved valgt. 

Under eventuelt, var der en røst fremme om vores udmeldelsesgebyr på kr. 750,- ikke var fair. Klaus Nøhr 

Hansen kommenterede dette med, at det er en beslutning, der er taget på en generalforsamling. 

Klaus Nøhr Hansen sluttede med at sige tak til Finn Bechmann, for det gode arbejde han havde udført i 

bestyrelsen gennem 28 år, hvoraf de 14 år var som formand. 

Det var en god generalforsamling, som sluttede kl. 20:45. 

 

Ovenstående referat er godkendt og underskrevet af dirigent Advokat Benny Jensen og bestyrelsen. 

Stege, d. 27. april 2016. 


