
                                                                                                                   

Referat generalforsamling den 28/03-2022 

 

 

 

1. Valg af dirigent ( Søren blev valgt ) 

2. Valg af stemmetæller ( Morten blev valgt ) 

3. Oplæg fra Karsten ( Stofa ) 

  

         Karsten fortalte om hverdagen i Stofa , som stadigt bliver udfordret af 

streaming tjenester 

         Tv pakker stiger i 2023 pga. moms på koda afgift 

Der blev også nævnt at måden at se tv på vil ændre sig de kommende år 

 

1/4-2022 falder 1 TB forbildelsen med 30 kr til 369 kr pr. måned 

4. Beretning fra formanden 

Generalforsamling 2020 blev aflyst pga. covid 19  

Stofa har ansat flere  i 2020 for at imødekomme mange henvendelser i 

deres kundeservice problemet ser ud til at være løst i forhold til 

kundehenvendelser 

Der var et større nedbrud i januar 2020 pga. lynnedslag hos Seas 

Ombygning af nettet er færdigt og der kan tilbydes internet hastighed på 

op til 1 TB 

Hvis det opstår problemer med henvendelse til Stofa opfordres der til at 

man henvender sig på info@hashojnet.dk 

Beretning 2021 

Det var ikke muligt at afholde generalforsamling 2021 pga. 

myndighedernes restriktioner 

Der var igen nedbrud i november 2021 i ca. 8 timer 

Der har været et dalende medlemstal de seneste år dette ser dog ud til 

at stabiliserer sig 

2021 var der ingen prisstigninger på tv pakker 

Bestyrelsen holder løbende øje med nye udstykninger 

Beretninger godkendt 

5. Rengskab 2021 blev gennemgået hvor der var et underskud på 100000 ( 

se bilag ) 

Regnskabet blev godkendt 

Budget forslag blev gennemgået og vedtaget  

Kontigentet vil være på samme niveau som i 2021 

mailto:info@hashojnet.dk


6. Indkommende forslag  

Forslag om at formand og næstformang ikke er på valg samme år blev 

enstemmigt vedtaget. 

7. Valgt til bestyrelsen  

Morten var på valg ( blev genvalgt ) 

John blev valgt for de næste 2 år 

Suppleanter blev genvalgt ( Anne og Allan ) 

Bilagskontrollanter blev genvalgt. 

8. Evt. intet  

 

 

 

 


