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Referat  

Fuglebakkens Hybridlaugs  

afsluttende og opløsende generalforsamling 

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.15 
 

 
Formanden Peter Rafn (F-19) bød velkommen til den afsluttende og opløsende generalforsamling 
i Fuglebakkens Hybridlaug og gik til første punkt på dagsordenen, valg af dirigent. 

1. Valg af dirigent 

Til dirigent valgtes Tage Lysgaard (D-3). 
 
Dirigenten henviste til referat af generalforsamlingen den 30. august 2021, hvor det blev vedtaget 
enstemmigt at overdrage fordelingsnetværket til YouSee og hvor det blev besluttet, at processen 
skulle afsluttes med en ekstraordinær generalforsamling.  
 
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære og opløsende generalforsamling var indkaldt i 
overensstemmelse med vedtægterne § 5 B, hvor indkaldelsesfristen er 8 dage, men for god ordens 
skyld har bestyrelsen indkaldt med den for en ordinær generalforsamling angivne frist nemlig 14 
dage. 
 
Da der ikke var bemærkninger til indkaldelsen, erklærede dirigenten den ekstraordinære og 
afsluttende generalforsamling for lovlig og beslutningsdygtig. 
 
Dirigenten oplyste endvidere, at det af bestyrelsen stillede forslag kan betragtes på linje med 

vedtægtsændringer. Der kræves iflg. Hybridlaugets vedtægter paragraf 15, at mindst ¾ af de 

fremmødte stemmer for en ændring. Der blev fremvist 1 fuldmagt. 

 

2. Orientering om overdragelsen af netværket til YouSee pr. 1. januar 2022 

Formanden henviste til det med agendaen omdelte baggrundsnotat. 

 

Det første skridt til nedlæggelse af Fuglebakkens Hybridlaug blev taget for en del år siden, idet 

medlemmernes kundeforhold på TV blev overført til at være direkte med YouSee og ikke længere 

via Hybridlauget, hvis rolle herefter har begrænset sig til ejerskabet af det lokale fordelingsnetværk. 

 

Det andet skridt blev vedtaget på seneste generalforsamling den 30. august sidste år, hvor det 

enstemmigt blev vedtaget at indgå en aftale med YouSee om overdragelse af netværket, hvorefter 

lauget ville kunne afvikles.  

 

Bestyrelsen underskrev aftalen i august sidste år og medlemmerne blev efterfølgende orienteret i 

informationsskrivelse af 14. december 2021. Således har TDC Net siden 1. januar 2022 haft 

ejerskabet af netværket i sin helhed og står for al drift, service, vedligehold og nyudvikling på 

anlægget. Det har ikke haft nogen praktisk betydning for medlemmerne.  

 

Med TDC Nets overtagelse af netværket kan Fuglebakkens Hybridlaug nedlægges, og der henstår 

alene afvikling af kapitalen. 

 

 



3. Godkendelse af revideret regnskab for 2021 og afslutningsregnskab 2022  

Kasserer Christian Sejersen (F-13) gennemgik regnskaberne der var udfærdiget af Jens Møller 

(D-27) og for 2021 regnskabets vedkommende revideret af Ole Poulsen (V-26) og Jesper Carsten 

Bærnholdt (E-41). 

 

Der var ikke bemærkninger til de to regnskaber, der blev godkendt enstemmigt. 

 

4. Forslag om opløsning af Fuglebakkens Hybridlaug og udlodning af kapital 

Formanden bad om generalforsamlingens godkendelse af følgende forslag i sin helhed: 

• Fuglebakkens Hybridlaug opløses på denne afsluttende og sidste generalforsamling 

• Resterende kapital - efter fradrag af anslåede omkostninger - udloddes til medlemmerne  

• Evt. overskydende restkapital overføres til Fuglebakkens Ejerlaug (ved lavere 

afviklingsomkostninger end forventet og/eller medlemmer som ikke ønsker deres andel eller 

af anden årsag ikke deltager rettidigt i processen herfor) 

• Den nuværende bestyrelse står for retningslinjerne for og gennemførelsen af afvikling og 

udlodning af den resterende kapital og har således mandat til at disponere over Laugets 

egenkapital, afvikling af CVR samt lukning af Hybridlaugets konto i Danske Bank. 

• Revisorerne Ole Poulsen (V-26) og Jesper Carsten Bærnholdt (E-41) påser afviklingen af 

Fuglebakkens Hybridlaug 

Forslaget gav ikke anledning til bemærkninger og det blev enstemmigt vedtaget af 

generalforsamlingen.  

 

5. Plan for afvikling og opløsning 
 

Jens Møller, Christian Sejersen og Peter Rafn gennemgik planen for afvikling og udbetaling af 

overskydende egenkapital. Sammen med referatet fra generalforsamlingen vil der blive uddelt et 

skema, som husstanden skal udfylde og aflevere med henblik på at modtage andel af restkapitalen 

i Hybridlauget. På dette skema oplyses enten kontonummer til bankoverførsel eller der benyttes 

alternativt Mobile Pay. 

 

6. Eventuelt 
 

Formanden takkede bestyrelsen, dirigenten og revisorerne for samarbejdet – og rettede en helt 

særlig tak til Jens Møller for hans mangeårige store indsats, som er fortsat også efter hans 

udtrædelse af bestyrelsen. Efter den formelle del af generalforsamlingen var bestyrelsen vært ved 

et lille traktement og Gorm Friling fortalte om laugets historie fra etableringen i 1987 frem til i dag. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Tage Lysgaard, dirigent  

 

 

 

 


