
BALLE BREDSTEN ANTENNEFORENING 
REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 5. JUNI 2012 PÅ BREDEHUS 

Sted: Hotel Bredehus, 7182 Bredsten 
Tidspunkt: Den 5. juni. 2012 kl. 19:30. 

Der var fremmødt 23 personer ud over bestyrelsen. 

Fra bestyrelsen var fremmødt Tage Majgaard, Preben Hauge, Dorthe Sørensen og Peer Grønnerup. Der var afbud fra 
Stefan Hauge. 

 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT. 

Tage Majgaard valgt som dirigent og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet. 

 

2. SAMARBEJDE MED ASOM-NET VEDR. LEVERING AF TV, INTERNET OG TELEFONI. 

Fra ASOM-net var fremmødt Jan List og Kristian Pedersen. 

Jan startede med en præsentation af ASOM-net herunder: 

- Baggrund for ASOM-net 

- Kvalitet i levering 

- Den tekniske løsning og leverings sikkerhed 

- Programudbud / valg af kanaler 

- Fritvalgspakker og temaer 

- Bredbånd herunder baggrund, service, ydelser og priser 

- Telefoni 

- Evt. spørgsmål 

Præsentationen var yderst informativ og fortalt på et sprog som alle kunne forstå. Der var ifm. præsentationen 

spørgsmål om ASOM-net udsender analogt hvilket de gør. Det er dog op til den selvstændige forening at beslutte om 

denne ønsker at videredistribuere det analoge signal til dens medlemmer. 

Endvidere var der en kort snak omkring signalkvalitet og enkelte medlemmer klagede i den forbindelse over pixelering 

og forsinkelse af lyd i forhold til billede.  

Formand Tage Majgaard fremlagde herefter budgettet for etablering af samarbejde med ASOM-net. I den forbindelse 

blev den leasingaftale som foreningen ønsker præsenteret for de fremmødte medlemmer. 



På baggrund af præsentationen af ASOM-net, det fremlagte budget samt bestyrelses forslag om at indgå samarbejde 

med ASOM-net blev der foretaget afstemning ved håndsoprækning. 

Til afstemning var beslutning om indgåelse af samarbejde med ASOM-net samt godkendelse af leasing aftale. 

Begge punkter med godkendt af samtlige 23 fremmødte medlemmer samt bestyrelsen. Etablering af samarbejdet 

med ASOM-net er således en kendsgerning. 

3. EVENTUELT 

Under eventuelt blev der kort drøftet følgende: 

- Signalkvalitet.  
- Internethastigheder og muligheder 

 

Dato: 

 

 

_______________________________________  _________________________________________ 

Tage Majgaard, Dirigent   Peer Grønnerup, Sekretær 

 


