
Referat fra ordinær generalforsamling den 12. marts 2018 

1. Valg af dirigent 

Morten Esmann  

2. Valg af stemmetællere 

Allan Kristensen 

Jens Erik Madsen 

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 

 

Beretning om Hashøjnet 2018 

 
Det forgangne år har ikke budt på de store uforudsete udfordringer så som sne på paraboler, 

udstyr der brækker ned i tide og utide. 

Bestyrelsen har alligevel igen i 2017 brugt rigtigt mange timer på bla. hjælp til medlemmerne. 

Vi har valgt at stoppe med at levere luftbåren internet da vi ikke har den fornødne tid til at hjælpe 

med installationer og hver gang måtte sende arbejdet i byen. 

Der kræves også mere og mere dokumentation og indberetninger til det offentlige. 

Vi har valgt at sælge anlægget til MyWebCity som hele tiden har stået for opsætninger, 

overvågning og hele det bagved liggende setup. 

Vi har et meget stabilt anlæg i jorden, både til tv og internet. Vi har en meget høj oppe tid og få 

udfald på tv kanaler og internet, det kan vi godt være stolte af. 

Vi har også i 2017 brugt mange penge på at stabilisere anlægget. 

Vi er dog ikke forskånet helt for udfald, men langt de fleste gange er der udefra kommende 

faktorer som Hashøjnet ikke har nogen direkte indflydelse på. 

Vi har bla. været ramt af SEAS der havde et større strømsvigt på en transformator, det gjorde at 

halvdelen af Dalmose var uden strøm. Det betød at alt strømmen til vores hovedstation var væk 



og deraf ingen tv og internet. 

Der blev gravet en fiber over nord for Slagelse som satte vores internet ud af drift. 

Sidst men ikke mindst havde Global Connect noget planlagt fiberarbejde som ville betyde en 

mindre afbrydelse om natten på både tv og internet, arbejdet blev ikke færdigt til tiden, vi var 

først oppe og køre med internettet kl. 17:30 og frustrationerne var store hos bestyrelsen, men hos 

nogle medlemmer endnu større, langt de fleste tog det dog ro. 

Vi må konstatere at fiber er godt til at transportere store mængder data på lange stræk men 

meget sårbar og noget der tager lang tid at reparere ved overgravning eller anden skade, så fiber 

er ikke altid den bedste løsning selv om mange i dag bare råber fiber fiber. 

Vi mente sidste år at vi havde fundet en god og fleksibel løsning mht. frit valg, start forfra mm. Vi 

må konstatere at efter mange timers arbejde og mange udfordringer at det blev for bøvlet, så vi 

blev enige om at skrotte den løsning. 

Vi skulle bla. selv forhandle med copydan og en betalingsløsning gjorde det bestemt ikke 

nemmere, de skulle bruge en del dokumentation, underskrifter mm. som vi indsendte, vi ventede 

på en godkendelse og rykkede for svar, hvortil de svarede at det hele nu var for ældet og vi skulle 

sende det hele igen. 

Arbejdsopgaverne vil ikke blive mindre i fremtiden. 

Det offentlige kræver mere og mere indberetning, samt regnskabet bliver mere og mere 

omfattende. 

Vi står over for indkøb af nyt udstyr til at modtage og sende tv kanaler, samt efterspørgslen af 

højere hastigheder på internet stiger og det vil også inden for kort tid også kræve nyt udstyr. 

Vi har tidligere undersøgt mulighederne for at modtage tv kanaler og evt. Internet fra andre 

udbydere, bla. Glenten. 

Hvis vi skal have en sådan løsning vil det kræve at vores anlæg bliver opgraderet fra 450 mhz. til, 

som minimum 862 mhz og efterfølgende 1200 mhz. 

Vi valgte så at indlede en dialog med Stofa. 

Stofa har et setup der har alle de efterspurgte ting, samtidig bliver vores anlæg opgraderet til 862 

mhz. i første omgang og senest inden udløb af kontrakten på 7 år til 1200 mhz. 

Stofa kommer med 3,2 millioner til opgradering af anlægget, penge som vi selv kunne spare op 

over en årrække men så ville vi kun kunne lave lidt af gangen hvor det nu bliver muligt at få det 

hele gjort på en gang. 

Stofa vil overtage den daglige drift mht. fakturering, hotline, service på anlæg mm. 

På tv siden kan Stofa bla. tilbyde 3 tv pakker, fritvalg af kanaler som kan skiftes hver måned, 

pause, start forfra mm. 

På internet siden kan Stofa bla. tilbyde 5 hastigheder og ikke mindst bredbånd only. 

Det skal understreges at anlægget forbliver Hashøjnet´s, altså jeres anlæg. 



Bestyrelsen mener at Stofa har det vores medlemmer efterspørger og vi vil anbefale denne løsning 

og håber at forsamlingen er enige. 

 

Formand 

John Sørensen 

Blev godkendt 

4. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Blev godkendt 

5. Behandling af budget for det løbende regnskabsår og fastsættelse af kontingent, gebyrer og honorarer 

Blev godkendt 

6. Behandling af indkommende forslag 

            6.1 Bestyrelsen foreslår samarbejde med Stofa 

Jacob Holm fra Stofa præsenterede deres tilbud til os og forklarede om tv pakker, fritvalg, mulighed for at 

sammensætte tv, bredbånd mm. Stofa vil investere 3,2 million til opgradering af vores anlæg samt overtage service 

på anlægget og medlemmerne. 

Der blev stemt om vi skulle lade Stofa levere ydelserne fra 1. januar 2019. 

For: 62 

Imod: 1 



Hverken for eller imod: 2 

Blev vedtaget 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelse suppleanter 

7.1 På valg til bestyrelsen er: 

Anne Ramsing, genvalgt 

Hans Christian Thommassen, genvalgt 

Morten Esmann, genvalgt 

         7.2 På valg til suppleant er: 

               Allan Kristensen, genvalgt 

8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant for disse 

        8.1 På valg som billagskontrollant: 

 Lars Nielsen, genvalgt 

 

Referat: Anne Ramsing 


