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Onsdag d. 30. Marts 2005 kl. 19:00

Sted: A/B Nygaards beboerlokale 

Tilstede fra netudvalget:
Thomas Dahl Pedersen, Hans Ossowicki, Stig Lundegaard, Steen Jørgensen, Benny 
Hansen

Antal fremmødte medlemmer: 8 stk

1. Formanden bød velkommen og foreslog Stig Lundegaard som dirigent og Benny 
Hansen som referent, hvorefter begge blev valgt uden indsigelser fra 
forsamlingen.
Stig tog ordet og kunne meddele at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt, hvorefter han gik til punkt 2 hvor formanden Thomas fik ordet.

2. Formanden aflagde sin beretning for året 2004 og berettede om fremtidige 
planer for foreningen. Under formandens beretning blev der, fra 
forsamlingen, stillet spørgsmål til emnet omkring misbrug af foreningens 
net og de forholdsregler som netudvalget ønskede at foretage i den 
forbindelse. Desuden blev spørgsmål til emnet om terrorpakken og det 
økonomiske råderum afklaret og besvaret af formanden. 
Som afslutning på dette punkt spurgte dirigenten om der var yderligere 
spørgsmål og da dette ikke var tilfældet blev formandens beretning 
herefter godkendt af forsamlingen.

3. Dirigenten gik herefter til næste punkt og gav ordet til foreningens 
kasserer for en aflæggelse af regnskabet. 
Kassereren bekendtgjorde at regnskabet ikke var blevet revideret, idet der 
var nogle udestående poster som ikke var afsluttet. Disse udeståender 
skyldes den måde hvorpå de tre boligforeninger opkræver medlemmernes 
kontingent på. Kassereren bekendtgjorde at når regnskabet var blevet 
revideret ville det blive lagt ud på nettet. Herefter omtalte kassereren 
de væsentlige punkter i regnskabet:
Udgifter:
Telefon:                            5731 Kr.
Tele2                             45.000 Kr.
Administration:                      400 Kr.
Domain navn                          630 Kr.
Herefter er beholdningen:     ca. 100.000Kr
Kassereren nævnte at der på baggrund af kassebeholdningens størrelse ikke 
var behov for en ændring i kontingentet.

4. Der var ingen indkomne forslag.
5. Hans Ossowicki bekendtgjorde, på de to revisorers vegne Mariann Aagesen og 

Stig Buskbjerg, at de gerne modtog genvalg. De blev således genvalgt af 
forsamlingen.

6. Et medlem bemærkede at han ikke kunne sende mail ud af netværket. Sten 
Jørgensen lovede at se på sagen.
Stig Lundegaard spurgte hvordan det gik med at få tinglyst lokalet hvori 
det fælles anlæg er placeret.  Hertil svarede Hans Ossowicki at A/B 

Nygaards advokat arbejder på sagen.
Formanden afsluttede punktet med en forklaring til forsamlingen om 
hvorledes serverrummet var indrettet og placeret i den lille boligblok 
nede i barnevognskælderen.
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Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede herefter 
generalforsamlingen. 
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