
Referat / Ordinært bestyrelsesmøde 21. feb. 2018 / 19.30 - 21.00 2018  
Afholdt Sigersteds bestyrelseslokale  
 
TIlstede: Nina Wallin, Camilla Bølling, Allan Kjøbsted, Mads Rasmussen, Bo Olsson, Claus 
Olischer, Andreas Olsen  
Fra de to bestyrelser deltog: 
Skjalm Hvide: Poul Hansen  
Sigersted: Ingen rep. herfra 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 
  
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne år. 
  
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning. 
  
4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og 
endeligt budget for indeværende regnskabsår. 
  
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere i Telelauget 
  
6. Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget 
Der udpeges mindst 2 og højst 3 medlemmer fra hver forening. Udvalget konstituerer sig 
selv med formand, kasserer og sekretær. 
Der udpeges tillige to suppleanter, én fra hver andelsboligforening. 
Følgende er på valg og genopstiller: 
-       Nina Wallin (Skjalm Hvide) 
-       Camilla Bølling (Skjalm Hvide) 
-       Allan Kjøbsted (Skjalm Hvide) 
-       Mads Rasmussen (Sigersted) 
-       Bo Olsson (Skjalm Hvide) 
-       Claus Olischer (Sigersted 
-       Andreas Olsen (Sigersted) 
  
7. Valg af revisor 
8. Valg af eventuel administrator 
9. Eventuelt 
 
Ad 1. Formand Bo Olsson byder velkommen. Foreslår Camilla Bølling som referent og 
Andreas som dirigent. 
Disse blev enstemmigt valgt. 
 
Ad 2. Bo Olsson aflægger beretning. Et stille år. En belægningsprocent af brugere på over 
90%, hvilket vi er meget tilfredse med. VI er også begyndt at rydde op i hardware i 
serverrummet.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt.  



 
Ad 3  
Nina Wallin fremlægger regnskab.  Vores indtægter er større end vi havde regnet med, og vi 
har også fået et restbeløb i jan. 2017 fra Cirque, som de skyldte os.  
Vi har brugt lidt mindre på IT-udstyr end beregnet (strøm-skinner). Resultatet er meget 
tilfredsstillende.  
Regnskab blev herefter enstemmigt godkendt.  
 
Ad 4  
Der er et åbent spørgsmål omkring en faktura fra TDH, som vi ikke har betalt, da de skal 
sende dokumentation, og det har de ikke gjort endnu. Dette er der taget hensyn til  i det 
eksisterende budget 2018.  
Revisoren er desuden faldet i pris. 
Herefter blev budgetterne enstemmigt godkendt.  
 
Ad 5 
Ingen forslag fra bestyrelsen og/eller brugere i Telelauget er indkommet.  
 
Ad 6 
Følgende kandidater stiller op: 
-       Nina Wallin (Skjalm Hvide) 
-       Camilla Bølling (Skjalm Hvide) 
-       Allan Kjøbsted (Skjalm Hvide) 
-       Mads Rasmussen (Sigersted) 
-       Bo Olsson (Skjalm Hvide) 
-       Claus Olischer (Sigersted 
-       Andreas Olsen (Sigersted) 
 
Alle opstillede kandidater blev enstemmigt genvalgt.  
 
Ad 7 - Valg af revisor 
Revisor Henning Storm blev enstemmigt genvalgt som revisor.  
 
Ad 8. Valg af evt. administrator 
Ingen administrator blev valgt. Vi fortsætter med at være selv-administrerende.  
 
Ad 9. Evt. 
Hjemmesiden (www.hvidested.dk) er blevet opdateret. Her kan man bla. sammenligne priser 
på udbyder, og vi kan konstatere, at vores løsning er meget billig. Der har heller ikke været 
klager over nettet.  

http://www.hvidested.dk/

