
Referat af ordinær generalforsamling i Spinners 
den 30. marts 2005

Fremmødte:

Lene Barnkob Kaas, Ingerslevsgade 110, 1.tv.
Katja Raagaard Jørgensen, Godsbanegade 21, 1.th.
Yvon Lindschouw, Krusågade 26, 2.th.
Klavs Nordbirk, Dybbølsgade 19, 2 sal.
Bjørn A. Jørgensen, Godsbanegade 23, 2.tv.
John Laurids Hansen, Ingerslevsgade 112, 4.tv.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om perioden siden sidste generalforsamling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af abonnement.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
7. Valg af revisor.
8. Evt. 

1. Valg af dirigent og referent

John Hansen blev valgt til både dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning om perioden siden sidste generalforsamling

John Hansen fremlagde følgende beretning:

Siden sidste generalforsamling har Yvon fået vores hjemmeside til at fungere; dog uopdateret
med hensyn til bestyrelsens medlemmer. http://www.spinners.dk

Alle medlemmers e-post adresser er flyttet, og kører perfekt hos vores nye udbyder Danhost. 

Vi har indkøbt en spilserver, som vi snarest får op at køre som Spinners: GameZone. 

Klavs har indkøbt og opsat gigabit switche, så de ejendomme der har de nye switche kører 2
gigabit til delingspunkterne.

Nicky har indkørt nye medlemmer i ejendommen Krusågade 32/Ingerslevsgade 110, så den alle-
rede nu er på 8 medlemmer. 

Med de seneste ud og indmeldinger er vores medlemstal 74.

Vores styringsstruktur hænger stadig sådan sammen, at man skal henvende sig med eventuelle
spørgsmål angående Spinners til de personer, som varetager følgende fire områder:
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foreningen@spinners.dk
Generel info fra foreningen 
og spørgsmål rettet til den.

medlem@spinners.dk
Nyt medlemskab og opsigelse af 

medlemskab.
Styring af til - og afkoblinger 

af de enkelte brugere.

teknik@spinners.dk
Kontrol af server og styring

af adgang til porte. Mailkontoer.

kontingent@spinners.dk
Opkrævning og afviklinger af 

tilgodehavender. 
Foreningens regnskabsføring.

Der var følgende kommentarer til beretningen:

Det blev nævnt, at der har været et s for meget i adressen vedrørende tekniske spørgsmål. Den
rigtige adresse er: teknik@spinners.dk. Dette er endnu ikke rettet på vores hjemmeside.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Yvon Lindschouw fremlagde regnskabet for 2004. Regnskabet blev sendt ud med indkaldelsen.
Katja Jørgensen påpegede, at det ville være rart, hvis posten It-udstyr/varekøb under udgifter
blev  udspecificeret, så man præcist kunne se, hvad pengene var blevet brugt til. Dette var alle
enige om, og det blev forklaret, at årsagen til det ikke var sket var, at regningerne havde været
for længe undervejs til kassereren. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af abonnement

Bestyrelsen ønskede at bibeholde abonnementet på 70 kr./måned et år mere, da vi skal have
udskiftet noget software til serveren, og samtidig undersøger mulighederne for at opgradere
vores forbindelse. Det blev herefter enstemmigt vedtaget.
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6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Lene Barnkob Kaas, Ingerslevsgade 110, 1.tv.
Yvon Lindschouw, Krusågade 26, 2.th.
Klavs Nordbirk, Dybbølsgade 19, 2 sal.
John Laurids Hansen, Ingerslevsgade 112, 4.tv.

Følgende blev valgt som suppleanter: 

Katja Raagaard Jørgensen, Godsbanegade 21, 1.th.

7. Valg af revisor

Da der ikke var nogen, der meldte sig, blev der ikke valgt nogen revisor. 

8. Evt.

"Det Gule Hjørne" vil på et tidspunkt skulle igennem en større renovering med etablering af nye
5.sals lejligheder, og derfor vil den nuværende forbindelse i ejendommen blive afbrudt. Det blev
derfor besluttet, at Katja taler med "taggruppen" i sin ejendom om, hvordan en ny forbindelse
mest smertefrit kan blive etableret. 
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