
Ordinær laugsforsamling den 17. januar 2019 kl. 19.30 afholdt i fælleshuset 

Brunebanke nr. 56, Hvalsø. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Revideret regnskab 2018. 

4. Indkomne forslag. 

5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2019. 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Valg af kasserer, Poul Erik Göttsche modtager genvalg 

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Ib Johansen modtager genvalg, Heidi Jensen ønsker 

ikke genvalg. 

c. Valg af 1 suppleant 

d. Valg af intern revisor samt revisor suppleant 

7. Eventuelt. 

 

Beretning af laugsforsamlingen 17. januar 2019. 

Der var mødt 9 stemmeberettigede medlemmer, heraf 4 fra bestyrelsen. 

Pkt.1. Til dirigent valgtes tidl. formand Sten Andersen, som konstaterede, at indkaldelsen til 

laugsforsamlingen var sket rettidigt i.f.t. vedtægterne og er dermed lovligt afholdt. 

 

Pkt.2.  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden Bjarne Bang Christensen, som bl.a. 

omtalte sidste års laugsforsamling den 11. jan. med deltagelse af to repræsentanter fra youSee 

ang. evt. ombygning af anlægget til Gigabit. Senere forhandlinger ml. bestyrelsen og youSee blev 

afbrudt af youSee, der ikke ville imødekomme ændringer til kontraktudkastene. Der er en fuld 

redegørelse herom på MASTENS hjemmeside. Ligeledes nævntes, at pr. 25. maj 2018 trådte nye 

regler i kraft ang. personoplysninger, hvorfor bestyrelsen har udarbejdet en privatlivspolitik for 

MASTEN, som kan ses på hjemmesiden. Bjarne afsluttede beretningen ved at nævne, at den 

resterende del af året har været roligt, herunder også forholdet til youSee. Beretningen blev 

enstemmigt godkendt. 

Pkt.3. Revideret regnskab udført af revisorsuppleant Jens Friismose blev fremlagt og gennemgået 

af kasserer Poul Erik Göttsche. Enstemmigt vedtaget. 

Pkt.4. Der var ikke fremkommet forslag. 

Pkt.5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for år 2019 fremførtes af kasserer Poul Erik 

Göttsche. Vedtaget enstemmigt. Næstformand Michail Grunnet forklarede under dette punkt om 

forskellige muligheder for at ændre pakkerne, og gjorde opmærksom på, at det er en god ide at 

rådføre sig med en kompetent person i en youSee / TDC-butik. 

Pkt.6.  

a. Kasserer Poul Erik Göttsche genvalgt med akklamation. 

b. Ib Johansen genvalgtes. Heidi Jensen ønskede ikke genvalg som bestyrelsesmedlem, men havde 

givet formanden fuldmagt om opstilling som suppleant. Torben Østergaard Petersen havde via 

fuldmagt, ligeledes indgivet til formanden, givet tilsagn om at ville opstille som medlem af 

bestyrelsen. Han blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 



Pkt.6  

c. Ny bestyrelsessuppleant Heidi Jensen blev valgt på baggrund af fuldmagt, indgivet til 

formanden. 

d. Ny intern revisor valgtes Jens Friismose. Der var ingen af de tilstedeværende medlemmer, der 

ønskede at vælges som revisorsuppleant, hvorfor denne post er ubesat.  

Pkt.7.  Der omtaltes af bl.a. næstfmd. og kasserer om tekniske detaljer, herunder om bl.a. 

forskellige kanalmuligheder. Optimalt er det at rådføre sig med personalet i en TDC-forretning for 

yderligere oplysninger. Der bliver kanalomlægning 12. februar d.å. 

Laugsforsamlingen blev afsluttet kl. 20.15, dirigenten takkede for god ro og orden. 

Referent Ib Johansen 

 


