Referat
Langelands Mobil- og Bredbåndsforening
Foreningens ordinære generalforsamling i Borgerhuset, Rudkøbing, onsdag den 19. august 2020 kl.
19-20.30.
Foruden bestyrelsen og to hustruer til bestyrelsesmedlemmer deltog fire medlemmer.
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Eventuelt

Ad 1:
Karsten West blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen blev holdt for sent
på året, men at det ikke kunne være anderledes pga. corona-krisen.
Ad 2:
Ingen af de fremmødte kunne påtage sig hvervet som referent. Formanden påtog sig opgaven.

Ad 3:
Foreningens virksomhed i 2019
Året begyndte med et møde med Langeland Kommune, hvor både politikerne og forvaltningen
udviste stor interesse og bakkede os op. Foreningens logo blev designet, der blev oprettet en
bankkonto og hjemmesiden blev skudt i gang med ekstern hjælp.
I marts udmeldte Energistyrelsen Bredbåndspulje 2019, og det skulle snart vise sig, at arbejdet med
et etablere projekter og ansøge puljen om tilskud kom til at præge foreningens arbejde gennem
hele året. Hvilket jo helt er i overensstemmelse med foreningens formål.
Langeland Kommune har flere gange støttet foreningen økonomisk. Første gang med 5000 kroner,
der blev brugt til annoncering og leje af mødelokaler. Senere på året med 15.000 kroner, der blev
brugt til anskaffelse af projektor og lærred, ekstern hjælp til hjemmesiden og annoncer. Det skal
her understreges, at al annoncering understøttes af pressemeddelelser for at opnå maksimal
effekt. Senere støttede Kommunen os med 50.000 kroner, der ubeskåret blev sendt videre til
Botofte Bredbånd. Ellers kunne dette projekt muligvis ikke realiseres.
På generalforsamlingen i marts havde foreningen 29 medlemmer. Lasse Holm, Ejvind Skive og
Jørgen Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Thormod Kaae og Mads Rosell Jørgensen blev genvalgt
som suppleanter, Mogens Nielsen blev genvalgt som revisor.
I løbet af foråret holdt foreningen fire informationsmøder målrettet borgerne. Tilslutningen på
møderne i Kassebølle og Tranekær var lidt skuffende, hvorimod der deltog mange flere i
Nordlangelandhallen og Bagenkophallen. Borgerne blev på møderne stærkt opfordret til at
etablere grupper og projekter og ansøge Bredbåndspuljen 2019 om tilskud. Den helt store opgave
var at få borgerne med tilskudsberettigede adresser til at underskrive en fuldmagt og binde sig for
at betale egenbetalingen på 4000 kroner, hvis projektet kommer igennem nåleøjet.
Det lykkedes at få etableret fem projekter, Skattebølle-Stoense, Botofte, Bammeskov, Skovsgård og
det sydlige Langeland. TDC Net og SEF/STOFA bød på projekterne, ansøgningerne blev uploaded til
Energistyrelsen midt i oktober måned, hvorefter vi alle ventede spændt på resultatet. Det kom et
par dage før jul:
Alle fem projekter blev godkendt. Med et statstilskud på 12,8 mio. kroner skal der i 2020 installeres
fiber i 352 adresser på Langeland. Alle var glade, foreningen og de 32 frivillige bag projekterne fik
meget ros og anerkendelse. Også fra Langeland Kommune, hvor borgmesteren i januar 2020
inviterede på kaffe og lagkage i byrådssalen.
Bestyrelsen har været meget aktiv igennem året 2019. Foruden generalforsamlingen i marts blev
der holdt 8 bestyrelsesmøder inklusive et ekstraordinært møde i august. Anledningen til det sidste
var, at et lille Esbjerg enmandsfirma uden ansatte (vi nævner ikke firmaets navn, da vi er blevet
truet med advokater og retssager) skabte store problemer ved at blokere for mange
tilskudsberettigede adresser og love bredbåndsinstallationer, uden at der sker mere. Bestyrelsen
indgik på det ekstraordinære bestyrelsesmøde en samarbejdsaftale med firmaets ejer, men den
brød han hurtigt efter ved at blokere for endnu flere adresser.
Problemet er meget komplekst og har baggrund i Energistyrelsens uforståelige regler målrettet
udbyderne. De kan desværre ikke ændres, vi har forsøgt.
Af personlige grunde valgte Peder Egmose og Lasse Holm at forlade bestyrelsen, hvorefter Mads
Rosell Jørgensen og Thormod Kaae indtrådte. Senere valgte Thormod også at forlade bestyrelsen,
så i nogle måneder af 2019 har der ikke været nogen suppleant til bestyrelsen.

Igennem hele året 2019 kom der mange henvendelser fra borgerne. Interessen for at få installeret
bredbånd stiger stærkt. Der spørges især til mulige teknologier, til egenbetalingen og til, hvordan
installationen på adressen skal ske. En stor del af henvendelserne lander i foreningens inbox og
besvares hurtigst muligt af formanden.
Planer for 2020
På grund af Corona-krisen afholdes denne ordinære generalforsamling stærkt forsinket. Udover at
løse opgaver i forbindelse med installationen af de fem 2019 projekter, er der fuld gang i
etableringen af nye 2020 projekter. I skrivende stund arbejdes der på projekter i Bukkeskov (ca.
90), Strandby (ca. 30), Hou (ca. 64), Østerhuse (ca. 71), Hou Nord, Stoense Havn (ca. 287),
Tressebølle (ca. 14) og Klavsebølle (ca. 18), i alt ca. 522 projekter. Det er dog tvivlsomt, om Stoense
Havn projektet kan realiseres. Interessen fra sommerhusejerne er ikke stor nok, men der arbejdes
ihærdigt på sagen.
Der var også optræk til projekter i Dageløkke, Skrøbelev, Bogø og Vester Kædeby, men de blev
”skudt” ned af Esbjerg-firmaet. Det har til Energistyrelsen indmeldt at kunne levere fast trådløst
bredbånd til så mange adresser i de nævnte områder, at der ikke er nok af tilskudsberettigede
adresser tilbage.
Erfaringen viser, at Esbjerg-firmaet meget tit ikke ”leverer varen”. Der er alt for mange løfter og alt
for lidt handling. I alt ca. 1400 adresser på Langeland er under Bredbåndspulje 2020 blevet slettet
som tilskudsberettigede pga. Esbjerg-firmaets indmelding.
For at finde en løsning på problemet havde foreningen for nylig et møde med Energistyrelsens
bredbåndspulje-medarbejdere. Reglerne for udbyderne blev præciseret, og de berørte adresser
blev opfordret til at gøre indsigelse, hvis der ikke er udsigt til en af firmaets sendepositioner. I
praksis er det stort set en umulig opgave at løse, så bestyrelsen kan kun beklage den opståede
situation. Vi har forsøgt at finde en løsning – og vi forsøger det stadig.
For tiden holdes der informationsmøder for borgerne og projektgrupperne. Overalt er interessen og
spørgelysten stor. Bestyrelsen er ret optimistisk mht. til bredbåndspulje-ansøgningerne i 2020, men
det er tvivlsomt, om vi når det samme flotte resultat som i 2019. Vi arbejder dog ihærdigt på det.
Parallelt med fibernet- og bredbåndspuljearbejdet arbejder foreningen videre på at sikre
udbredelsen af mobil- og bredbåndsdækningen på øen. Inden udgangen af 2021 skal der rejses to
nye mobilmaster, en i Dageløkke og en i Stoense Havn. Begge steder vil de nye master løse et stort
problem, da mobil- og den mobile bredbåndsdækning er meget dårlig begge steder. Borgerne
opfordres kraftigt til ikke at klage over en planlagt mast, når der er nabo- og landzonehøringer.
Inden udgangen af dette år sender TDC Mobil 5G fra ca. 20 master fordelt over hele Langeland. 5G
teknologien giver høje hastigheder med minimal forsinkelse på det mobile bredbåndsnet ligesom
signalets evne til at trænge igennem bevoksning, bladløv og bygninger er meget større end LTE/4G
signalets. Det mobile 5G signal vil mange steder på Langeland være et godt alternativ til en
fiberinstallation.
Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne sende en stor tak til Peder Egmose for hans store indsats og
arbejde i foreningens første måneder. Også en stor tak til Lasse Holm for hans arbejde.
Endelig skal Mogens Johansen have stor tak for arbejdet med foreningens hjemmeside,
www.lmbnet.dk. Det er Mogens’ fortjeneste, at hjemmesiden altid er opdateret med seneste nyt.
Og som formand for Langelands Mobil- og Bredbåndsforening er det mig en fornøjelse også at sige
tak til mine kolleger i bestyrelsen. Vi har et perfekt samarbejde.
Tak for opmærksomheden!

Lindelse den 25. juli 2020
Pbv. Jørgen Jensen, formand
Enkelte punkter blev uddybet med supplerende oplysninger, derefter blev beretningen godkendt.
Ad 4:
Kassereren oplæste posterne i regnskabet og supplerede med forklaringer: Samlede indtægter kr.
78.550,00, samlede udgifter kr. 20.835,92, årets resultat kr. 57.714,08. Af årets resultat blev
50.000 kroner givet i tilskud til Botofte Bredbånd projektet, hvorefter det disponible resultat endte
på 7.714,08 kroner.
Kassereren oplæste også posterne i budgettet for 2020 og bemærkede, at posterne ikke ville være
helt de samme i dag – pga. den forsinkede generalforsamling.
Pt. er der i alt 94 2019 medlemmer og indmeldelser, og det forventes, at 60 plus af dem betaler,
sådan at den budgetterede kontingentindtægt for 2020 på 9.000 kroner nås.
Generalforsamlingen påpegede, at der bør strammes op på opkrævningen af kontingent og
udsendes rykkere, hvilket blev taget til efterretning.
Ad 5:
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2020, kr. 150 per medlem, blev vedtaget.
Ad 6:
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 7:
Lars Ole Larsen blev genvalgt, Mads Rosell Jørgensen (pt. suppleant) blev nyvalgt til bestyrelsen.
Iht. vedtægterne skulle der vælges endnu et bestyrelsesmedlem, men det vist sig at være umuligt
at finde kandidater. Adskillige er blevet spurgt men har ikke vist interesse i at stille op.
Dirigenten foreslog, at bestyrelsen fortsætter med fire medlemmer, og at antallet kan reduceres til
tre på en kommende generalforsamling. Ideen blev velvilligt modtaget. Formanden vil drøfte den
med bestyrelsen og muligt på en kommende generalforsamling fremsætte forslag om at reducere
vedtægtens krav om antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3.
Ad 8:
Der var ingen kandidater til de to ledige suppleantposter. Også her var det umuligt at finde
kandidater, så foreningen fortsætter uden suppleanter til bestyrelsen.
Ad 9:
Mogens Nielsen blev genvalgt som foreningens revisor.

Ad 10:
Jørgen Jensen orienterede om de igangværende tilskudsprojekter på ca. 600 adresser. Projekterne
er fordelt sådan:
Bukkeskov Bredbånd (ca. 90), Strandby Bredbånd (7), Stoense Havn Bredbånd (ca. 235), Østerhuse
Bredbånd (ca. 71), Hou Bredbånd (ca. 63), Snøde-Stoense Bredbånd (ca. 80), Tressebølle Bredbånd
(ca. 14), Klavsebølle Bredbånd (ca. 18) og Fodslette Bredbånd (ca. 39).
Det forventes at antallet af adresser, der søger Bredbåndspulje 2020 om tilskud, ender på samme
niveau som i 2019, ca. 350.
Således opfattet.
Lindelse den 20. august 2020
Jørgen Jensen

Tiltrædes som dirigent:

Karsten West

