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1. Generalforsamling den 26.4.2016 
30 medlemmer trodsede det vinterlige vejr og deltog i generalforsamlingen, der var indkaldt den 
5.4.2016 sammen med beretning, regnskab og budget. 

Bestyrelsen gjorde status over 3 års udvikling fra 2013, hvor vi fik eget internet, og til den 1.4.-
2016, hvor vi også fik eget tv leveret fra Glenten. Skiftet er gået planmæssigt, og beslutningerne på 
den ekstraordinære generalforsamling den 17.11.2015 er gennemført som vedtaget. Bestyrelsen 
anser, at foreningen er vel forbedt til de kommende års udvikling, og skitserede sine forventninger i 
Den Digitale Vision frem til 2025.  

Mange spørgsmål blev besvaret, lige som der fra mange blev uddelt var ros til bestyrelsen for de 
opnåede resultater. 

Et vigtigt punkt for bestyrelsen vil være at konsolidere økonomien med opbygning af en likvid kas-
sebeholdning på ikke under 400.000 kr. Dirigent Jens Jacob Skibsted støttede som advokat dette 
mål fordi lånefinansiering i dag er stort set umuligt for mindre ejer- og lejerforeninger uden 
omfattende sikkerhed og hæftelse, modsat situationen for få år siden.  

Årsregnskab 2015 samt budget og takster for 2016 blev godkendt som foreslået af bestyrelsen, lige 
som generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændringer i bestyrelsens sammensæt-
ning: Jan Nørskov Pedersen, M339, overgår fra at være suppleant til at være ordinært 
bestyrelsesmedlem og bytter således med Jens Jakob Thorshauge Andersen, K151, der efter eget 
ønske blev valgt som suppleant for 1 år.  

Referat offentliggøres senere på hjemmesiden. 

 

2. Bestyrelsens konstituering 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Nis Engholm, K424, som har 
været næstformand siden 2010, ønskede pga. omfattende rejseaktivitet på sit arbejde at træde et 
skridt tilbage. Herefter konstituerede bestyrelsen sig således: 

Poul Juul: Formand, kasserer og webmaster. 

Jan Nørskov Pedersen: Næstformand og medlemsansvarlig for Maglegårdsvej. 

Mogens Haurum Rasmussen: Sekretær og medlemsansvarlig for Stenbækgårdsvej og Ryttervænget. 

Henrik Vetter: Medlemsansvarlig for Kovangen. 

Nis Engholm: Teknisk ansvarlig og teknisk backup for medlemsansvarlige, internetanalyser. 

De medlemsansvarlige tager sig af henvendelser fra medlemmer på deres veje. Men arbejdet er 
fordelt således, at alle i bestyrelsen hjælper og bistår hinanden. 

Kontakt til forreningen sker stadig bedst til: fsa@fsanet.dk, som går til hele bestyrelsen, men 
sådan at den vejansvarlige fortrinsvis tager sig af sin(e)/vej(e). Eller telefon 4440 3480.  

Bestyrelsens kortsigtede prioriterede arbejde er opdatering af hjemmeside og andre administrative 
systemer. Langsigtet at få fastlagt på hvilke måder vores internet skal udbygges. 
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3. YouSee bokse og andre bokse 
På trods af forsøg fra flere teknisk sagkyndige er det endnu ikke lykkedes at få YouSee-boksen til at 
fungere på vores net. 

Et medlem har været venlig at sende os følgende om ny boks, som vi straks giver videre til alle: 

”Vi har valgt at udskifte vores YouSee boks til en Panasonic BlueRay optager - og når vi valgte 
den, er det fordi, jeg gik ind på Tunenet (http://tunenet.dk/radio-tv/digital-tv-boks), og der så 
gode råd om forskellige bokse - og kunne se, at godt nok var det den dyreste, men også den 
bedste. Den kan også optage 2 programmer samtidigt og det kunne YouSee boksen ikke. Den 
bruger også meget mindre strøm. 

Nem at installere og den virker perfekt. Vi kan nøjes med 1 fjernbetjening, der betjener både 
TV og optager - så det er dejligt. 

Købte den hos Panasonic center i Espergærde centret - fint betjening og lidt rabat mulig.” 

Andres erfaringer videregives også gerne. 

 

4. Problemer med IP-telefoni 
Evercall har været ramt af en række udefra kommende afbrydelser pga. kabelleverandørers om-
lægning af deres forbindelser. Har du problemer med IP-telefoni, så prøv at genstarte modem. 
Hjælper det ikke, så ring til evercall på telefon 4440 4040 eller FSA Support på telefon 4440 
3480. 

 

5. Korte tv-afbrydelser natten til tirsdag 
Global Connect planlægger anlægsarbejde, som i nedenstående tidsrum vil medføre korte driftsfor-
styrrelser på tv: Tirsdag den 3.5.2016 kl. 00.01-06.00.  

 
Med venlig hilsen  

 

Bestyrelsen 

Poul Juul                  
Formand    
K532 

Jan Nørskov 
Pedersen   
Næstformand 
M339 

Nis Engholm 
Best. medlem 
K424   

Mogens H. 
Rasmussen 
Sekretær 
K338 

Henrik Vetter 
Best. medlem 
K420 

Jens Jakob T. 
Andersen 
Suppl. K151

 

http://tunenet.dk/radio-tv/digital-tv-boks
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