
Referat Generalforsamling for 2022 
 
Torsdag d. 02.03.22 kl. 19.30 på Rask Mølle Kro. 
 

1. Valg af dirigent -  Bjarne Larsen blev valgt og erklærede generalforsamlingen lovlig, da der var 
Indkaldt rettidigt ift. vedtægterne 

 
 

2. Formandens beretning:  
Søren Kudsk gennemgik året der er gået bl.a. med de forskellige nyheder i form 
af vi har sat vores priser ned på bredbånd, i samarbejde med Yousee. Boliger med 
internet gennem Rask Mølle Antennelaug spare 600.- årligt. Andre er blevet opgraderet 
på hastigheder uden mere betaling. 
Der er ikke så meget at komme efter på pakkepriserne.  
På trods at stigningerne er vi stadig i den billige ende, i forhold til andre foreninger.  
Der kommer senere en sikkerhedspakke til bredbåndsbrugere, som passer på hackere 
mm.  
 
Vi kan forhandle bedre i TUK net end mange andre små foreninger kan, og dermed har 
vi fornuftige priser i foreningen. 

 
De seneste år er nettet blevet renoveret og dermed kan vi lever Giga bit. Derudover er 
vores net  blevet meget stabilt efter renoveringen/opgraderingen.       
 
Vi holder fast i vores Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke. 
 
Der er kommet en gratis boks til vores tv-kunder, der åbner for streaming tjenester, 
bland selv univers mm. 
Der oplyses om, at der kommer nyt point system, hvor kunder kan købe point hvis de 
ikke har nok til de kanaler de ønsker.  
 
Søren fortalte om vores event på kroen, som er en succes med ca. 10% at foreningens 
medlemmer fremmødt.  
 
I forhold til prisstigningerne er strømpriserne steget meget, og vi har derfor skiftet 
leverandør.  
Sportskanalerne er også steget meget, og det forventes at de stiger yderligere igen 
næste år.  
 
Som noget nyt er foreningen kommet på Facebook med en forsigtig profil, hvor der ikke 
kan skrives kommentar mm. Men blot til udbredelse af informationer.  

 
 
Søren takker bestyrelsen for deres store arbejde, b.la. i teknisk afdeling og vores 
kasserer, hvor der spares en del penge.  

 
 
   
  Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer. 
 

3. Aflæggelse af revideret regnskab 
 

 
Regnskab 2022 blev gennemgået hvor årets resultat giver et minus på kr. 18.581  
Dette skyldes at foreningen har valgt at tage de ekstra udgifter for byggemodning af 
nye grunde og høje elpriser 
 



Heldigvis har foreningen kr. 770.334 i formue. 
 
Yderligere oplyst om eventualforpligtelsen ift. aftalen med Yousee.  
 

  Beretning blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer. 
 

4. Indkomne forslag: Ingen modtaget 
 

5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 
Budget for 2023 blev gennemgået, hvor indtægter med de nye pakkepriser blev 
gennemgået samt faste udgifter for 2023. 
Dermed ender vi på forslag til endeligt grundkontingent for 2023 på kr. 250 tillagt 
prisen for den pakke, man vælger. 
 
Hvis man sammenligner foreningens priser ift. Tørring og Grejs, ligger den lavere. 
 

  Budgettet blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer 
 
 
 

 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

 
På valg til bestyrelsen: 
1. Søren Kudsk - modtager genvalg 
2. Torben Tang- modtager genvalg 
 

 
På valg som bestyrelsessuppleant: 

 
1. Thomas Sejr 
2. Finn Geertsen – modtager genvalg 

 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 
1. Poul Erik Laurberg – modtager genvalg 
2. Arne Hansen – modtager genvalg 

 
 

På valg som revisorsuppleant: 
 
1. Preben Olsen – modtager genvalg 

 
 

8. Eventuelt: Bjarne Larsen synes godt om vores arrangement på kroen med TV-boksen.  
Søren Kudsk gennemgår forslag til vedtægtsændringer.  

 
 
Til stede: 
 
Søren Kudsk X 
Torben Tang X 
John Danielsen X 
Torben Wang X 
Martin Holten X 
 
 


