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Referat af ordinær generalforsamling 2018 

Ordinær generalforsamling i Indre Nørrebro IT-Laug torsdag den 31. maj 2018 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 9 medlemmer repræsenteret af 12 personer til stede. 

 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

Kræsten Bischoff orienterede om, at det endelig er lykkedes at få lukket sagen 

om Firkantnets udestående med CopyDan, som stammede fra omlægning af TV 

til YouSee.  

Hovedstationen til TV-modtagelse i Korsgade 40 er taget ned. Den har været ude 

af drift siden den oprindelige overgang til YouSee for mange år siden. 

Den 31. juli 2017 var der et omfattende internet-nedbrud hos Parknet, hvor det 

ikke var muligt at komme i kontakt med Parknet. Efterfølgende har Parknet 

adskilt support-funktionen fra drift-funktionen for at undgå lignende fremtidige 

problemer med kontakt. Endvidere har Parknet udvidet deres telefonsupport til 

også at omfatte hver aften året rundt bortset fra 24. og 31. december og 1. 

januar. 
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I 2017 besluttede bestyrelsen at få udskiftet alle de ældste switche i netværket, 

fordi de er ”end of life”, hvilket vil sige, at der ikke længere ydes support på 

dem, og de opdateres ikke. Med de nye switche vil der opnås en del hurtigere 

hastighed, og det vil ikke få konsekvenser for abonnementsprisen. 

Parknet er i gang med at registrere alle de switche der skal udskiftes. Når dette 

er gjort, laves en oversigt over, hvad der evt. skal skiftes af rackskabe, og der 

kommer en pris. Dette arbejde er blevet forsinket af, at Parknet har manglet en 

del nøgler for at få adgang til switchene, men nu er næsten alle på plads. Når 

den endelige oversigt foreligger, vil switchene og arbejdet blive bestilt. Det bliver 

formodentlig engang efter sommerferien. Firkantnets bestyrelse og 

kontaktpersoner vil blive orienteret om forløbet.  

Der blev spurgt til, om man er sikker på at få den bedst mulige pris. Kræsten 

Bischoff oplyste, at det er en fornuftig pris, og Parknet er valgt, fordi det er dem, 

der driver og har ansvaret for netværket. 

Jørgen Kristensen konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde taget 

beretningen til efterretning.  

  

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens 

godkendelse 

Regnskabet blev kort gennemgået af Ib Sørensen. 

Herefter oplyste Ib Sørensen, at der bruges mange administrative ressourcer på 

at opkræve internetaftagere individuelt. Måske kunne der spares ressourcer ved 

at sende en samlet opkrævning ud til de enkelte ejendomme i stedet. Ib 

Sørensen vil arbejde videre med at undersøge dette. 

Regnskab 2017 blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til 

generalforsamlingens godkendelse 

Budgettet blev kort gennemgået af Ib Sørensen. 

Nøgletallene fra takstbladet er: 

 2018 2019 Ændring 

Medlemsbidrag pr. bolig pr. år 240 kr. 240 kr. 0 kr. 

Internet pr. tilslutning pr. md. 65 kr. 65 kr. 0 kr. 

Oprettelse af internetforbindelse 300 kr. 300 kr. 0 kr. 

Telefonabonnement pr. måned 45 kr. 30 kr. -15 kr. 
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Kræsten Bischoff oplyste, at bestyrelsen har lagt op til at nedsætte prisen på 

telefonabonnement med 15,- pr. måned. Baggrunden er, at der har været en 

overtaksering på grund af anskaffelse af nyt telefoniudstyr nogle år tilbage, og 

da besluttede man, at brugerne skulle betale i form af overtaksering. Udstyret er 

nu betalt, så derfor foreslås det at sænke prisen.  

Budgettet og takstbladet for 2019 blev enstemmigt vedtaget. 

 

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. Birna R. Jónsdóttir  

2. Esam Rashwan 

3. Majeed Shadkam  

4. Else Marie Wolff  

5. Ib Sørensen 

6. Steven Munch 

7. Dan Larsen 

 1. Kræsten Bischoff  

2. Jørgen Kristensen  

3. Thomas Nielsen 

4. Jakob Boye Nielsen  

 

 

   

Suppleanter: 

8. Fadel Taha 

9. Jette Thorstensen 

 

 Suppleanter: 

5. Vakant 

6. Vakant 

   

Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde onsdag den 27. 

juni 2018 kl. 19.30 i Mødestedet, Blågårds Plads 27, 2200 København N. Indtil 

da udgør den afgående formand og næstformand det fungerende formandskab. 

Deltagerne i generalforsamlingen accepterede, at eventuelt interesserede kan 

blive suppleret ind som suppleanter til og med det konstituerende 

bestyrelsesmøde. 

 

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

Ernest og Young blev genvalgt som revisor efter indstilling fra administrator. 

 

8. Eventuelt 

Flere mente, at mange beboere ville have glæde af at få mere information om, 

hvad det rent praktisk vil indebære i hverdagen, at de ældste switche bliver 
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skiftet. Måske vil nogle beboere ønske at overgå til telefonabonnement, når 

prisen nu sænkes, i stedet for at benytte taletidskort. Esam Rashwan overvejede 

at lave info-skrivelse. Kræsten Bischoff bemærkede, at der kan findes mange 

praktiske informationer vedr. telefoni på Parknets hjemmeside. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  
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