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Referat af ordinær generalforsamling 2019 

Ordinær generalforsamling i Indre Nørrebro IT-Laug tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.30, 

Mødestedet, Blågårds Plads 27, 2200 København N. 

Referent: Tine Friis, fsb 

Bilag 1: Deltagerliste 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse 

4. Forslag fra medlemmerne 

5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til generalforsamlingens 

godkendelse 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer indenfor valgkollegierne 

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

8. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

Kræsten Bischoff bød velkommen og foreslog Jørgen Kristensen som dirigent. 

Jørgen Kristensen tog imod valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

Jørgen Kristensen konstaterede derefter, at der ikke var indkommet fuldmagter, 

afbud eller forslag. 

Der var 7 medlemmer repræsenteret af 11 personer til stede. 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

Kræsten Bischoff konstaterede, at Firkantnet er en forening i drift, og at der ikke 

har været prioriteret ressourcer til at skaffe nye medlemmer, så der er stadig 29 

medlemmer med 1.910 lejemål. 

Alle switche blev skiftet i sommeren 2018, så nu har alle gigabit-switche. Det er 

planlagt at udsende skriftlig information til medlemmerne om sidste års 

udskiftning af switche sammen med diverse praktisk information. 

Efter genforsamlingen i 2018 blev der talt om GDPR. Bestyrelsesmedlemmerne 

skulle bekræfte, at referater kunne udsendes på mail som hidtil uden skjulte 

mailadresser, og der er endvidere blevet luget ud i personoplysninger på 

hjemmesiden.  
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På bestyrelsesmødet den 4. april 2019 blev det besluttet at godkende, at 

Parknet, som er internetleverandør og bestyrer mailserveren, fik lov at foretage 

oprydning i mailsystemet. Der er ca. 330 mailkonti, hvoraf de 140 har været 

inaktive i over et halvt år. Disse vil blive kontaktet med information om, at de vil 

blive slettet, hvis de ikke reagerer. Alle konti vil efterfølgende blive registreret 

med brugerinformation inklusive adresse. Alle, som har en firkantnet adresse, 

men som ikke bor indenfor området, vil blive oplyst om, at de må opgive 

mailadressen. Der bliver ikke oprettet nye firkantnet adresser. Der er store 

omkostninger forbundet med at have en mailserver, og ved andre løsninger 

såsom fx gmail er man ikke bundet til at bo i området.  

Kræsten Bischoff repræsenterer Firkantnet i Parknets bestyrelse. Parknet er en 

nonprofit forretning med flere end 30.000 tilslutninger og mere end 30 lønnede 

ansatte. Det er Parknet, Firkantnet køber internet og fastnettelefoni af. 

Jørgen Kristensen konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt 

havde godkendt beretningen.  

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens 

godkendelse 

På bestyrelsesmødet den 4. april 2019 var Firkantnets økonomiansvarlige fra fsb 

ude at gennemgå foreningens regnskab for 2018.  

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

4. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til 

generalforsamlingens godkendelse 

Generalforsamlingen godkendte budget og takstblad for 2020 med uændrede 

priser. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer indenfor valgkollegierne 

Valgkollegiernes tilslutninger er pr. generalforsamlingens afholdelse opgjort til: 

Almene boligafdelinger: 1.545 enheder svarende til 7 bestyrelsesmedlemmer 

Private boligforeninger: 365 enheder svarende til 4 bestyrelsesmedlemmer 

Efter indstilling fra de to valgkollegier blev følgende bestyrelse valgt: 

   

Almene                                     Private________________           

1. Jette Thorstensen 1. Kræsten Bischoff 

2. Birna R. Jónsdottir 2. Jørgen Kristensen 

3. Esam Rashwan 3. Thomas Nielsen 

4. Majeed Shadkam 4. Astrid Hagelund 

5. Else Marie Wolff 
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6. Ib Sørensen 

7. Steven Munch 

 

Suppleanter: Suppleanter: 

8. Fadel Taha 5. Vakant 

9. Vakant 6. Vakant 

 

 

Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde tirsdag den 18. juni 

2019 kl. 19.30 i Mødestedet, Blågårds Plads 27, 2200 København N.  

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

Ernest og Young blev genvalgt som revisor. 

8. Eventuelt 

Der blev takket for god service i forbindelse med afholdelse af møder. 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  
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