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Referat af ordinær generalforsamling 2017 

Ordinær generalforsamling i Indre Nørrebro IT-Laug, onsdag den 31. maj 2016 kl. 19.30, 

Mødestedet, Blågårds Plads 23, 2200 København N. 

Referent: René Holgaard Kristiansen, fsb 

Bilag 1: Deltagerliste 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse 

4. Forslag fra medlemmerne 

5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til generalforsamlingens 

godkendelse 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer indenfor valgkollegierne 

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

8. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

Ib Sørensen bød velkommen og foreslog Jørgen Kristensen som dirigent. Jørgen 

tog imod valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

dermed beslutningsdygtig. 

Der var en kort præsentationsrunde. 

Der var 6 medlemmer repræsenteret af 9 personer. 

Der var afbud fra 2 bestyrelsesmedlemmer. 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

Ib Sørensen aflagde bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsen har afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder og 1 ekstraordinært 

bestyrelsesmøde siden sidste generalforsamling. 

YouSee 

Fra den 1. juni 2016 overtog YouSee selv at levere og opkræve betaling hos de 

respektive aftagere. Denne overgang har fyldt meget i det forgangne år. På trods 

af, at beboerne har fået en billigere og bedre (større udvalg af produkter) 

løsning, har flere medlemmer og beboere været modvillige overfor at skulle være 

direkte kunde hos YouSee.    
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Firkantnet har betalt YouSee for meget for tv-pakker i perioden november 2013 

til og med maj 2016. Bestyrelsen har fået udredt det økonomiske 

mellemværende.  

Firkantnet har betalt YouSee for leverance af omkring 50 fuldpakker til en række 

beboerlokaler og erhvervslokaler. Firkantnet opkrævede ikke for leverancen til 

disse. Det har formodentligt kostet Firkantnet omkring kr. 200.000 (i 2016 

priser) per år. Bestyrelsen har valgt ikke at forfølge sagen nærmere overfor 

medlemmer, da leverancen er stoppet per 1. juni 2016.  

Firkantnet har et underskud i forhold til CopyDan på omkring kr. 202.000, da 

CopyDan bliver betalt forud for et år ad gangen, og indkrævningen hos aftagerne 

sker månedsvis. Hen over året 2016 er antallet af kunder faldet betydeligt. 

Derfor har Firkantnet ikke haft det forventede antal aftagere, og derfor har 

Firkantnet kun kunnet opkræve den forventede sum.  

fsb presser på for at få returneret pengene. Jurister hos fsb undersøger, hvordan 

Firkantnet står i forhold til at kunne få tilbagebetalt pengene.  

Af regnskabet fremgår det, at antallet af leverede tv-pakker er faldet betydeligt 

ved overgangen. Omkring 900 færre har fravalgt at modtage tv-pakker fra 

YouSee. Cirka 550 af disse havde fuldpakke. Dog har 291 valgt at være bland 

selv kunde hos YouSee. 

fsb 

Bestyrelsen har indgået en ny administrationsaftale med fsb. Det er en billigere 

og mere klar aftale, som præciserer, hvilke arbejdsopgaver fsb skal klare for 

Firkantnet.  

Internet 

Leverancen af internet lader til at fungere. Bestyrelsen har kun fået meget få 

henvendelser angående nedbrud og lav hastighed i det forløbne år. Lige nu er 

hastigheden begrænset til 100Mbit. Udskiftning af forældet udstyr kan betyde, at 

det er muligt at levere hurtigere internet i løbet af de kommende år. Dette vil 

den kommende bestyrelse se nærmere på.  

Hjemmeside 

Bestyrelsen har i det forgangne år fået opdateret hjemmesiden med relevante 

oplysninger om lavet, ligesom det er muligt at følge bestyrelsens arbejde på 

hjemmesiden. 

I december 2016 døde det mangeårige bestyrelsesmedlem Erik Damsager. Æret 

være hans minde.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens 

godkendelse 

Regnskabet blev kort gennemgået af Ib Sørensen. 
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Regnskab 2016 blev godkendt. 

4. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til 

generalforsamlingens godkendelse 

Budgettet blev kort gennemgået af Ib Sørensen. 

Nøgletallene er: 

 2017 2018 Ændring 

Medlemsbidrag pr. bolig pr. år 240 kr. 240 kr. 0 kr. 

Internet pr. tilslutning pr. md. 65 kr. 65 kr. 0 kr. 

Oprettelse af internetforbindelse 300 kr. 300 kr. 0 kr. 

Telefonabonnement pr. måned 40 kr. 40 kr. 0 kr. 

 

Budgettet og takstbladet for 2018 blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer indenfor valgkollegierne 

Valgkollegiernes tilslutninger er pr. generalforsamlingens afholdelse opgjort til: 

Almene boligafdelinger: 1.545 enheder svarende til 7 bestyrelsesmedlemmer 

Private boligforeninger: 365 enheder svarende til 4 bestyrelsesmedlemmer 

Efter indstilling fra de to valgkollegier blev følgende bestyrelse valgt: 

 

Almene  Private 

1. Birna R. Jónsdóttir (FM) 

2. Fadel Taha 

3. Esam Rashwan 

4. Majeed Shadkam  

5. Else Marie Wolff  

6. Ib Sørensen 

7. Steven Munch 

 1. Kræsten Bischoff  

2. Jørgen Kristensen  

3. Thomas Nielsen 

4. Jakob Boye Nielsen  

 

 

   

Suppleanter: 

8. Vakant 

 

 Suppleanter: 

5. Vakant 

 

Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde den 14. juni 2017 

kl. 19.30 i Mødestedet, Blågårds Plads 23, 2200 København N. Indtil da udgør 

den afgående formand og næstformand det fungerende formandskab. 

Deltagerne i generalforsamlingen accepterede, at eventuelt interesserede kan 

blive suppleret ind som suppleanter til og med konstituerende bestyrelsesmøde. 
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7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

Ernest og Young genvælges som revisor efter indstilling fra administrator. 

8. Eventuelt 

Jørgen Kristensen skal undersøge, hvorvidt det er tydeligt på hjemmesiden, 

hvordan man framelder sig telefoni.  

Dirigenten takkede for god ro og orden.  
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