Referat af generalforsamling den 19. marts 2014
Generalforsamling iflg dagsorden:
1. Dirigent

Søren Bertram.

2. Stemmetællere:

Allan Kristensen og Morten Esmann

3. Årsberetning ved formand John Sørensen:
2013 har været et endnu rigtigt travlt år for bestyrelsen i Hashojnet.
Konstituering
Der har været en mindre rokade i bestyrelsen, da Henning havde for meget om ørerne og ikke
mente, at der var timer nok i døgnet, så valget faldt på mig.
Henning arbejder stadig på fuld styrke og tager sig mest af det tekniske.
Tiltag i 2013
Vi har beskåret en del træer ved hovedstationen, som skyggede for vores paraboler, vi har som
forsøg vasket parabolerne og givet dem NANO, i håbet om at der ikke ville lægge sig sne på dem,
når vinden er i den retning.
Vi fik sne en dag og kunne se, at det ikke var den forsatte løsning.
Vi havde nogle storme i efteråret, hvor alt gik godt, men stormen den 5 December gjorde, at
parabolerne drejede sig. De blev rettet dagen efter.
Vi har fået tre nye kanaler, TV2 News, TV2 Fri og TV3 sport 2 i maj måned.
Natten mellem den 5 og 6 Juli var der indbrud i hovedstationen, der blev ikke stjålet noget.
Der er nu mulighed for at blive informeret om bl.a. planlagt servicearbejde mm. På mail, ønsker
man dette kan man tilmelde sig på info@hashojnet.dk
Vi har fået oprettet et omstillingsbord, så medlemmerne næsten altid kan få fat i en af os og ikke en
telefonsvarer.
Der er skiftet flere kabler bl. a. et på ca. 280 meter i Dalmose, hvor der samtidig er lagt fiber ned til
senere brug. Vi mener, at det er en gammel TDC skade, men de ville ikke betale.
Vi har haft flere skader på kabler, som SEAS har forvoldt, da de lagde fiber ned, de har dog betalt
efter ca. 3 måneders skriven frem og tilbage, det er desværre nok ikke det sidste beskadiget kabel, vi
ser efter dem.
Vi har været ude og hjælpe med at indstille kanaler på TV og eftersøge dårligt signal og
pixeleringer på TV, når et medlem har klaget. Det har dog vist sig, at det i langt de fleste tilfælde
har været dårlige kabler, stik og forbindelser i husinstallationen.
Vi har også hjulpet mange med mailopsætninger mm.
Nogle få medlemmer forventer, at vi kommer med det samme, der bliver ringet, og at vi skal betale
for div. nye kabler, stik mm. i huset.
Hashojnet betaler for den første dåse i huset, hvilket sikrer os, at der ikke bliver sendt støj retur i
anlægget.
Der er godt 500 medlemmer, der har internet hos os.
Vi slukkede for det analoge signal 1.januar, dog lod vi 2 kanaler køre måneden ud, som indikator
for om det var et Tv, der kun kunne tage analoge signaler, det gik meget smertefrit med få
henvendelser.

Servicepartner
Vores servicepartner DKA gik desværre konkurs i november, hvilket kom som en stor overraskelse
for os.
DKA havde ydet et meget seriøst stykke arbejde med at gøre vores anlæg stabilt.
Vi skulle nu finde en ny servicepartner, rygtet om, at DKA var gået konkurs løb som en
steppebrand, og vi blev kontaktet af flere, lige fra Køge til Jylland.
Flere tilbød at rykke ud, hvis vi måtte få et nedbrud på vores anlæg hen over jul og nytår, vi holdte
vejret og anlægget holdt.
Vi udvalgte et firma i Køge og et i Odense, som vi holdt møde med. Valget faldt på ES kabeltv i
Odense, de er allerede i fuld gang og har bl.a. sat nyt målingsudstyr, en UPS til vores CMTS mm.

Der arbejdes på:
Vi arbejder fortsat videre med at stabiliserer nettet og få udskiftet det nødvendige.
Es-KabelTV er ved at lave beregninger over, hvad det vil koste at opgradere anlægget til 862 MHZ
for at give mere plads til HD TV kanaler.
Der skal sættes nyt udstyr op i hovedstationen til forberedelse af bedre signaler, HD kanaler og
større båndbredde.
Vi får også mulighed for at levere højere/hurtigere Internet hastigheder.
Vi undersøger muligheder for trådløst Internet, da streaming af tv bliver mere og mere en del af
vores dagligdag.
Tak til bestyrelsen for et stort arbejde i 2013.
Husk på at det er jeres anlæg og det er jer der ejer det.
Beretningen blev godkendt.
4: Aflæggelse af revideret regnskab.
Det fremlagte regnskab blev forelagt af kasserer Jørn Weiglin, og godkendt af generalforsamlingen.
5. Fremlæggelse af budget for 2014 ved kasserer Jørn Weiglin.
 Lille pakke falder med kr. 56,- pr. ½ år.
 Mellem pakke stiger med kr. 223,- pr. ½ år på grund af TV2 News og TV2 Fri.
 Stor pakke stiger med kr. 329,- pr ½ år på grund af TV2 News, TV2 Fri og
TV2 Sport.
Budgettet blev godkendt.
6. Behandling af indkommende forslag:
Der er kommet forslag om at fjerne de øverste led på masten i Dalmose.
Til det meddelte formanden, at det vil koste kr. 40.000,- + moms at fjerne 5 led af masten.
Bestyrelsens holdning er, at masten ikke skal rives ned, men vi vil fjerne antenner og kabler, som
hænger i masten.
Så kan masten eventuelt bruges til at sende trådløst net, der kan give adgang til brug af Internettet i
flere af de små landsbyer.

7. Vedtægtsændringer:
§ 1 Foreningens hjemsted er Hashøj Kommune Vestsjællands Amt. ændres til:
Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune.
§ 2 stk 4 Foreningen ønsker at dække Hashøj Kommune med sit bredbånd. Slettes.
§.4 stk 1 Der opkræves hos medlemmerne et ½ årligt kontingent pr. tilslutning for Tv
og ¼ årlig for Internet. til bestridelse af omkostningerne ved drift og vedligehold.
§.6 stk 3 Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.
§.7 Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de
til enhver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller en på anlægget værende infokanal eller
hjemmeside.
§ 15 stk 1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb og salg, af
formand eller næstformand og kasserer. Ved lån og pantsætning ved underskrift
af hele bestyrelsen.
§ 28 stk 2 De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelig for
medlemmerne enten ved omdeling eller på foreningens hjemmeside.
.
7:Valg af bestyrelse:
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:
Hans Chr. Thomassen
Anne Ramsing
Gudrun Hansen
Valg af suppleanter:
Morten Esmann
Allan Kristensen
8: Valg af bilandskontrollanter:
Uffe Hansen
Vinnie Larsen
Lars Nielsen (suppleant)
9:Eventuelt:
Der blev spurgt om, hvornår vi får alle kanaler i HD?
Vi skal have møde med et firma i morgen, men anlægget skal opgraderes, før vi kan
tage alle kanaler i HD, endvidere er det sådan, at vi kan tage tv2 i HD men tv2Øst er
ikke i HD. Vi vil ændre det så hurtig som muligt.
Arnt Rytter roste vores forening., Han var specielt glad for telefonien, som fungerer
bare så godt, og så er det gratis at ringe til fastnet og mobiltelefon .
Vi har også indtryk af, at de 10-12% af vore medlemmer, der har det er godt tilfredse,
og der er god service fra Evercall.
Vi har ingen aftale med Ivan og Prebens Radio mere, så hvis der er nogle medlemmer
der ringer og bestiller Jan Pedersen til at kommer og lave noget er det for egen
regning. Det skal gå gennem os, hvis det er noget vi skal betale.

Referent: Anne Ramsing./

