
Referat fra ordinær generalforsamling i Spinners,
mandag, den 27. februar 2006

Til stede var:

John Hansen, Ingerslevsgade 112, 4.tv. 
Yvon Lindschouw, Krusågade 26, 2.th.
Nikolaj Thide, Ingerslevsgade 110, st.th.
Anna Frick Sani, Godsbanegade 25, 1.th.
Ingrid Tang, Godsbanegade 25, 4.th.
Morten Green, Godsbanegade 21, 4.th.
Lene Kaas, Ingerslevsgade 110, 1.tv.
Allan Johansen, Godsbanegade 31, 4.tv.
Gitte Knudsen, Godsbanegade 23, 1.tv.
Bettina Poulsen, Dybbølsgade 23, 1.th.

1. Valg af dirigent og referent

John Hansen vælges til dirigent og Morten Green til referent.

2. Bestyrelsens beretning om perioden siden sidste generalforsamling.

John Hansen læser årsberetning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Yvon Lindschouw fremlægger regnskabet. 18 nye medlemmer i år.

Spørgsmål fra Ingrid Tang ang. hvad punktet "driftsomkostninger" dækker. Det dækker omkostninger til inter-
netforbindelse og hotel.

Der nævnes at den sidste opkrævning fra januar, som dækker perioden fra oktober 05 til marts 06 ikke frem-
går af regnskabet. Indtægten for denne opkrævning vil derfor indgå i regnskabet for 2006.

På årsbasis er der ca. udgifter på 40.000 kr. og indtægter på ca. 65.000 kr.

Man kan ikke regne med at udgifterne på 40.000 kr. årligt er konstant, da der sidste år (2004) f.eks. var en del
udgifter i forbindelse med lynnedslag i installationerne.

Der understreges fra bestyrelsens side, at der ikke er økonomiske problemer.

4. Valg af bestyrelse og suppleanter

Der diskuteres hvad bestyrelsen laver og hvad bestyrelsens problemer er. John ridser arbejdsfordelingen op
mellem bestyrelsesmedlemmerne. Lene forklarer sin rolle. Bestyrelsen ønsker en mere simpel struktur end
den, som bestyrelsen har nu.

Der diskuteres hvad der skal gøres ved den tekniske side af foreningen, da den hænger meget på Klavs. Gitte
Knudsen spørger om vi kan betale en professionel og så sætte kontingentet op. Bestyrelsen svarer at det er
blevet diskuteret på et bestyrelsesmøde. Der findes ikke noget tilbud på, hvad det vil koste, da en tekniker skal
se på vores netværksinstallation, for at afgive tilbud.

Bettina Poulsen spørger om der ikke kan være en fra hver boligforening, som tager sig af det tekniske.
Bestyrelsen forklarer, at det har vi prøvet, men det virkede ikke. Man kan ikke tvinge folk til det.



Anna Frick Sani spørger hvorfor vi ikke stopper antallet af medlemmer her. John Hansen svarer at det ikke
løser problemet da vi allerede er så mange medlemmer, og derudover er der mange som fra og tilflytter. I
januar var der 8 fra og tilflytninger.

Ingrid Tang spørger bestyrelsen, hvad den mangler. John Hansen svarer at det administrative er det største
problem. Der kan også sidde folk med tekniske problemer, som bliver løst langsomt, men systemet kører som
sådan.

Følgende melder sig til bestyrelsen:
John Hansen, Yvon Lindschouw, Nikolaj Thide, Ingrid Tang, Klavs Nordbirk.
Anna Frick Sani og Gitte Knudsen melder sig som suppleanter.

5. Indkomne forslag

Da der er kommet ekstra kræfter til bestyrelsen, foreslår bestyrelsen at sætte de 3 punkter fra indkaldelsen i
bero indtil videre, og evt. senere tage dem op på en ekstraordinær generalforsamling. Dette vedtages af gene-
ralforsamlingen.

6. Fastlæggelse af abonnement

Abonnementet forbliver uændret.

7. Valg af revisor

Foreningen har ingen revisor. Formanden mener ikke der er noget krav om det i vedtægterne. Der er generel
enighed om at spare pengene og beholde det sådan.

8. Evt.

Anna Frick Sani har ingen internetforbindelse og har ikke haft det i over en måned. Klavs har været syg.

Reglerne for afkobling af dårlige betalere bliver ridset op og diskuteret. Grunden til den prompte afkobling af
folk, der ikke betaler er, at der i gamle dage, før der kom styr på tingene, var mange der ikke betalte.

Morten Green spørger om flytning af kabler i forbindelse med bygning af taglejlighed i Det Gule Hjørne. John
Hansen råder til at man spørger de elektrikere, der må være tilknyttet bygningen.

Anna Frick Sani foreslår en brugsanvisning til opsætning af mail på hjemmesiden.
Gitte Knudsen vil gerne indkaldes til bestyrelsesmøder.

Yvon Lindschouw nævner at forslag til links til hjemmesiden er velkomne.

Lene Kaas overdrager indmeldelsesblanketter til John Hansen

Mødet er hævet.


