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Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på
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Valg af dirigent

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Aflæggelse af regnskab
Eventuelle forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

Punkt L - Vale af dirisent
Peer Hansen blev valgt

Punkt 2 - Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år
Formanden Jens Hauge aflagde beretning på bestyrelsens vegne.

det nye "BLAND SELV - produkt", som gik i gang den
24-06-2074, hvor dem med mellempakken og fuldpakken kunne vælge "Bland Selv". Da det ikke var prøvet
af i forvejen, gav det nogle problemer, bl.a. med at få medlemmerne til at kontakte YouSee først, hvorefter
de kontaktede Tørring Kabelnet, der så skulle ud til hver enkelt kunde og montere et filter i kassen ude ved
vejen. Det fik vi mange timer til at gå sidste sommer, inden ferien begyndte. Der er 60 medlemmer, der har
valgt Bland Selv.
På sidste generalforsamling i 2014 orienterede vi om

Der var sikkert også nogle der oplevede at deres installation ikke var så HF tæt som man troede, og derfor
måtte ud og investere i HF tætte stik og kabler.

Efteråret 20L4 var ret stille, der blev renoveret nogle forstærkere af DKTV og ø-opdelingen er færdig gjort.

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året.
09-12-201,4 havde YouSee adviseret en kanalomlægning, 2 analoge kanaler (DR2 - DR k) skulle lukkes,
Ramasjang skulle flyttes og TV2, TV3, Kanal 5 DK4 skulle skifte frekvens. Der blev annonceret i Tørring
Folkeblad og på hjemmeside og infokanal om dette, men så var der lige en fejl fra YouSee, hvor en
udvidende medarbejder syntes, det skulle gøres 8 timer før end planlagt. Det gav en del telefon opkald, og

nogle af vores medlemmer skulle lave en ny kanal søgning med det rigtige lD nummer

NetværkslD: DVB-C MPEG4 500
NetuærkslD: YouSee Box 520

NetværkslD: BlandSelv

111

Frekvens: 143000 Khz
ldentifikation: 64 QAM
Symbol Rate: 6875
De penge vi havde brugt på annoncering i TØrring Folkeblad fik vi retur fra YouSee.
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Vi har en del potmeter regulerede D3 forstærkere i vores anlæg. Disse planlægger vi at få udskiftet her
2015, for at få et bedre og mere stabilt net, og for at være fremtidssikrede til de højere internet
hastigheder, der er på trapperne - down 300 / up L00.

i

Punkt 3 - Aflæeeelse af resnskab
Finn Holm Olsen aflagde regnskabet20T4 på bestyrelsens vegne. Regnskabet blev godkendt den 18-022015 af bestyrelsen. l201-4 er overskuddet kr. 282.624 (kr. 359,658 i 2013). Årsagen til mindre overskud er
bl.a. kontingentnedsættelsen i 2O14 ogfor lidt opkrævet til Copydan. Egenkapitalen er pr. 31.-12-20L4 på kr.
2.094.7 04, hvil ket er tilfredsstil lende.
Bestyrelsen har vedtaget, at der skal ske opkrævninger 4 gange om året, første gang den 01-07-2015. Det
betyder vi er mere fleksible og konkurrencedygtige, idet pakkeskift kan ske hurtigere. En af vores store
kunder, Domea, er meget positive over for denne ændring.

Vi har ligeledes fået lavet en ny aftale med Tørring Kraftvarmeværk om bogføringsassistance, som er blevet
øget til 5 timer om ugen. Bestyrelsen har konfirmeret aftalen.

Spørgsmål

til formandens beretnins oe regnskabet

Hvem skal man kontakte ved pakkeskift? Det kan ske via vores
kasseren, pt. Finn Hol Olsen.

hjemmeside:

eller til

Hvorfor flyttes kanalerne? Ren6 Åmand fra TUKNET forklarede at det var for at få plads på frekvensbåndet.
Derfor nedlægges analoge kanaler efterhånden (sikkert L-2 om året)
Finn Holm Olsen tilføjede at Dansk Kabel TV har en god service. De kan gennemgå nettet for kr. 198, og de
kan foretage en indstilling for kr. 300. Ring direkte til DKT eller kontakt Finn Holm Olsen.
Et medlem fortalte, at Elgiganten giver en gratis vejledning

til indstilling af kanalerne.

Et medlem fortalte at der var problemer på Hjortevej med DR1, hvor der tilsyneladende er indstråling fra en
DAB sender i Brædstrup. Der er ikke nogen umiddelbar løsning.

Formandens beretning og kasserens aflæggelse af regnskab blev herefter godkendt enstemmigt.

Punkt 4

-

Eventuelle forslas

Der var stillet forslag om nye kanaler:

1,.

2.

til kr. 12,90 om måneden (bestyrelsen anbefaler denne nye kanal)
Kanal9 tilkr.27,7L om måneden (bestyrelsen anbefaler ikke denne nye kanal)

TV2 Sport

De nye kanaler kommer kun i fuldpakken. Der blev foretaget en samlet afstemning af bestyrelsens
anbefalinger, og med stort flertal blev det besluttet at vi skal have TV2 Sport som ny kanal.

Punkt 5

-

Fastsættelse af kontineent

Kontingentet for 20L5 er foreslået af bestyrelsen:

o
r
o

Grundpakken kr. 1.620
Mellempakken kr. 2.830
Fuldpakken kr.

5.370

(+ kr. 356 i forhold
(+ kr. 382 iforhold

til 2014)
til 2014)

(+ kr. 501 i forhold

tt

201.4)
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Den nye kanal TV2 Sport er ikke indregnet i Fuldpakken endnu. 12014 var der en ekstraordinær
kontingentnedsættelse på kr. 250, som forklarer den største del af kontingentstigningen.

et spØrgsmål om ew. at lægge TV2 Sport i Mellempakken, er svaret, at det ikke kan lade sig gøre, idet
Mellempakken er besluttet i TUKNET, og en evt. ændring skal igennem alle 8 foreninger.
På

Kontingentet for 2015 blev vedtaget enstemmigt af Generalforsamlingen.

Punkt 6 - Valg af bestvrelse og bestvrelsessuppleant
På valg er:

o
o
o
o

Jens Hauge (modtager genvalg)

Kurt Dahm Nielsen (modtager genvalg)
Frank Ludvigsen (genopstiller ikke da han er fraflyttet Tørring)
I stedet foreslår bestyrelsen at Jesper Frandsen vælges som nyt bestyrelsesmedlem

Generalforsamlingen vedtog genvalg af Jens Hauge og Kurt Dahm Nielsen, samt nyvalg af Jesper Frandsen.
Ligeledes vedtag generalforsamlingen genvalg af bestyrelsessuppleanterne Jørgen Poulsne og Søren

Therkelsen.

Punkt 7 - Valg af revisor og revisorsuppleant

Generalforsamlingen vedtog genvalg af revisionsfirma Lidegaard A/S. Der blev ikke udpeget suppleant, men
bestyrelsen fik mandat til at udpege en evt. revisorsuppleant, hvis det bliver aktuelt.

Punkt 8

-

Eventuelt

Nye kanaler kan altid tilkøbes, hvis det enkelte medlem Ønsker det. Det kræver at YouSee har dem med i
deres udbud. Generalforsamlingen kan beslutte nye kannaler eller nedlæggelse af kanaler, med det kan kun
ske i fuldpakken. Men det kræver at der kommer forslag herom

til Generalforsamlingen.

Prøvekanalen - i øjeblikket TV2 Sport - lægges af YouSee ind som ekstra kanal. Vi ved ikke hvad der lægges
ind. Flere savnede bedre information om prøvekanalerne.

Dirigenten lukkede Generalforsamling, idet han takkede for god ro og orden. Derefter var foreningen vært
ved et par stykker smørebrød med øl/vand og kaffe.
Der var mødt i alt 37 op

TØrring den24-O2-20L5

Larsen, referent

til Generalforsamlingen.
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