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1. Valg af dirigent. 

Alfred Brauer valgt til at styre slagets gang 

2. Formandens beretning om årets aktiviteter 

Formandens beretning blev godkendt 

3. Aflæggelse af regnskab 

Regnskab aflagt af kasserer Jørgen Olsen, blev ligeledes godkendt af Generalforsamlingen 

4. Fastlæggelse af medlemsbidrag for det kommende år 

Foreningens medlemsgebyr på 25 kr. Godkendt 

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant: 

På valg er Peter Birch, Peder Dissing, Frede Hansen, Karina Rasmussen 

(Bjarke Rasmussen, Suppleant) 

Peter Birch ønskede ikke genvalg. 

Til de fire poster der var på valg, stillede 5 medlemmer op: 

Peder Dissing, Frede Hansen, Karina Rasmussen, ønskede genvalg. Endvidere stillede Bjarke 

Rasmussen og Bent Nielsen op. 

Ved kampvalg, valgtes følgende 4 medlemmer til bestyrelsen: 

Peter Dissing, Bjarke Rasmussen, Frede Hansen og Bent Nielsen. 

Som suppleant blev Karina Rasmussen valgt 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Alfred Brauer genvalgt som Revisor og Peter Birch valgt til revisorsuppleant 

7. Eventuelle forslag 

Ingen indkomne forslag. 

Under eventuelt, blev der heftigt debatteret den kommende opgradering af vores anlæg til Gigabit 

anlæg. En opgradering der vil starte henover sommeren 2020. Information om dette vil ske via 

post og informationsmøde i Aarup Fritidscenter i foråret 2020. Debat, hvorvidt man skulle have en 

eller flere nye aktører på banen for udbredelse af fibernet i området blev også diskuteret og budt 

hjertelig velkommen af både STOFA samt bestyrelsen. Konkurrence er alt andet lige til gavn for 

forbrugeren og kan være med til at mindske omkostningerne, samt øge kvalitet og andre ydelser. 

Lokalarkivet takkede for foreningens sponsorat, der har været med til at gøre det muligt at udgive 



en bog om Aarup eg byens historie. 

Yderligere var der enkelte tekniske spørgsmål, der på vanlig vis blev besvaret af Tom Andersen, fra 

STOFA 

 

Bestyrelsen efter konstituering: 

Formand: Bjarke Rasmussen 

Næst formand: Arne Lauritsen 

Kasserer Jørgen Olsen 

Peter Dissing 

Frede Hansen 

Bent Nielsen 

Finn Schouboe-Olsen 

Suppleant og sekretær: Karina Rasmussen 

 


