
Referat  
Generalforsamling i Fuglebakkens Hybridlaug 

Mandag den 30. august 2021 kl. 19.00 
Skolen på Duevej, Hovedbygningen, Opgang Nord, Lokale 6 

Formanden bød velkommen og indledte med at forklare, at generalforsamling var særlig af to årsager. 
For det første fordi generalforsamlingen ikke kunne afholdes som planlagt i marts pga. Covid-19 og for 
det andet fordi den må forventes at være den sidste ordinære generalforsamling. 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Tage Lysgaard (D3) som blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at Covid-19 må betragtes som en force majeure situation, som gør det lovligt 
at udsætte generalforsamlingen.  

Dirigenten konstaterede også, at generalforsamlingen ikke kunne have været afholdt digitalt, da 
vedtægterne ikke giver hjemmel til dette. 

Dirigenten oplyste, at en generalforsamling i en sådan situation skal holdes snarest muligt efter ophør 
af force majeure situationen. Generalforsamlingen kunne have været afholdt hurtigere, men da 
bestyrelsen var tæt på en aftale med TDC/YouSee afventede bestyrelsen denne og indkaldte straks 
aftalen forelå i udkast fra TDC/YouSee. Dette for at være mere effektiv og undgå flere 
generalforsamlinger end nødvendigt. 

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen kun har ageret som en forretningsbestyrelse i den udsatte 
periode.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt med den i vedtægterne angivne frist på 14 
dage (udsendt 16. august) 

Dirigenten konstaterede, at dagsorden er i overensstemmelse med vedtægterne. 

Der var ikke spørgmål eller bemærkninger fra deltagerne til indkaldelsen. 

Dirigenten erklærede således generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 

2. Beretning om Hybridlaugets virksomhed i det forløbne år 

Formanden forklarede at generalforsamling i marts 2021 måtte udskydes pga. Covid-19 jf. også 
dirigentens kommentarer. Dette blev kommunikeret på Fuglebakkens Ejerlaug hjemmeside den 6. 
marts. Her blev regnskabet også offentliggjort samt navne og kontaktdata på bestyrelsen, hvis nogen 
skulle have spørgsmål. Medlemmerne blev opfordret til, at holde sig orienteret på Fuglebakkens 
Ejerlaugs hjemmeside, hvor Hybridlauget også er repræsenteret.  

Formanden forklarede, at aktiviteten har været begrænset, idet medlemmernes kundeforhold tidligere 
er overdraget til YouSee og Hybridlaugets rolle begrænser sig til ejerskabet af det lokale 
fordelingsnetværk og forhandlingerne med YouSee/TDC om overdragelsen af dette. 

Formanden rekapitulerede, at Fuglebakkens Hybridlaug har været en stor succes historisk, men at 
lauget har udtjent sit formål. Det er på tidligere generalforsamlinger besluttet, at bestyrelsen skal søge 
en aftale med YouSee/TDC om overdragelse af det lokale fordelingsnetværk. Denne aftale er nu 
modtaget til underskrift - omend den kræver nogle præciseringer. 



3. Aflæggelse af årsregnskab 2020 

Kasseren omdelte og gennemgik regnskabet som forefindes på Ejerlaugets hjemmeside under 
dokumentation, Hybridlauget. 

Regnskabet afspejler, at lauget alene er passiv ejer af fordelingsnetværket. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastlæggelse af medlemsbidrag, lejeafgift og tilslutningsbidrag for 2021 

Bestyrelsen foreslog uændret 0 kr. jf. også punkt 2 og 5.1.  

Dette blev vedtaget. 

5. Forslag 

Dirigenten konstaterede, at der ikke er modtaget forslag fra medlemmerne. Således var der kun et 
forslag til behandling, som stillet af bestyrelsen i indkaldelsen. 

Dette forsalg var - i henhold til mandat og opgave fra tidligere generalforsamlinger - at det lokale 
fordelingsnetværk overdrages til YouSee, hvorefter Hybridlauget på en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling vil kunne nedlægges. 

Formanden motiverede forslaget og indledte med at forklare, at bestyrelsen allerede på tidligere 
generalforsamlinger er blevet bedt om at forhandle en overdragelse af netværket til YouSee/TDC på 
plads. Forslaget er således en formel godkendelse af tidligere beslutninger. 

Baggrunden for forslaget er først og fremmest, at det oprindelig formål med Fuglebakkens Hybridlaug 
er opfyldt og overhalet af den teknologiske udvikling. Dette formål var at sikre TV og radio signal i 
området - og undgå antenner og senere paraboler på hustagene. 

Desuden er fordelingsnetværket langt over sin tekniske løbetid og mange alternative teknologier og 
tjenester er fremkommet siden lauget blev sat i verden. Bestyrelsen har ikke kompetencer i at drive 
kommunikationsinfrastruktur.  

Der er i det forgangne år set tegn på kvalitetsproblemer, hvor TDC/YouSee henviser til at netværket i 
lokalområdet er vores og ikke deres. Fuglebakkens Hybridlaug vil kunne ende med at bruge hele 
egenkapitalen og skulle opkræve ekstraordinære bidrag, hvis lauget selv skal renovere og 
videreudvikle netværket. Det vil være ganske uholdbart, hvis alle eller nogle medlemmer pludselig er 
uden TV og internet og Hybridlauget skal til at grave gaderne op og opkræve ekstraordinære midler til 
dette. 

Endelig konstaterede formanden, at medlemmerne de facto allerede er kunder hos TDC/YouSee 
allerede, som håndterer service, tilbyder produkterne og opkræver betaling. 

Formanden konkluderede afslutningsvis, at forslaget betyder to ting: For det første at ejerskabet og 
ansvaret for fordelingsnettet overgår til YouSee/TDC, hvorefter lauget kan nedlægges. For det andet 
at medlemmerne fremover er helt almindelig kunder hos YouSee uden foreningsrabat. 

Formanden meddelte, der er modtaget en aftale fra YouSee, som bestyrelsen vil underskrive under 
forudsætning af, at nogle forhold præciseres, så der ikke kan opstå misforståelser senere. Det 
forventes, at YouSee vil acceptere dette, da det ikke er et forslag til ændring af det fra YouSee 
modtagne. Dette forudsætter naturligvis, at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag. 

Processen afsluttes herefter, hvis alt går som planlagt, med en ekstraordinær generalforsamling, som 
bestyrelsen indkalder til, når der forhåbentligt er underskrevet en aftale med YouSee/TDC. 

Der var en kort diskussion og afklarende spørgsmål, hvorefter forlaget blev vedtaget ensstemmigt. 



6. Valg af bestyrelse 

Den siddende bestyrelse var villige til genvalg og blev valgt for perioden indtil lauget kan nedlægges 
på en ekstraordinær generalforsamling.  

7. Valg af to revisorer 

Ole Poulsen (V-26) og Jesper Carsten Bærnholt (E-41) var begge villige til genvalg og blev valgt. 

8. Eventuelt 

Der blev rejst spørgsmål vedr. evt. restkapital i Fugebakkens Hybridlaug. 

Bestyrelsens forslag er, at der sker en tilbagebetaling til medlemmerne af eventuelt resterende 
egenkapital, når alle udgifter i forbindelse med afvikling af lauget er afholdt og der ikke er yderligere 
forpligtelser. I det omfang at der herefter måtte være kapital tilbage, som medlemmerne ikke gør krav 
på kunne de overføres til Fuglebakkens Ejerlaug. 

Det blev foreslået af flere af de fremmødte, at bestyrelsen, som en del af afviklingen, overvejer at 
afholde en fest eller anden form for afslutning for at sætte et passende punktum for Fuglebakkens 
Hybridlaug. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen efter knap en time og der var forfriskninger til de 
fremmødte.


