
 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling for 2020 afholdt i Gudenåhallen den 8-9-2021 kl.1930. 

Udsættelse pga. corona. Ifølge vedtægter skulle være afholdt senest marts måned. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Velkommen ved Jens Hauge. 

Punkt 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peer Hansen. 

Peer Hansen blev enstemmigt valgt. Peer Hansen konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, med dagsorden i 

Tørring folkeblad og på Tørring kabelnets hjemmeside. 

Punkt 2. Referent Kurt D. Nielsen stemmetæller Jørgen Poulsen. 

Punkt 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 

2020. 

               Jens Hauge aflagde beretning. 

               

Vi havde pr. 5.1.2021 1070 medlemmer fordelt på G=263 / M=342 / F=323 / 

BO=142, det er cirka det samme som året før. 

Vi var så heldige at kunne afvikle vores generalforsamling i 2020 inden Corona 

lukkede landet ned. . Der var Corona noget man drak og Covid-19 noget som de 

bøvlede med i Kina, men det var usandsynligt, at det kom til Danmark. 

Men de mange vismænd blev også klogere. 

Den 11. marts lukkede Mette landet og vi måtte ikke samles. 

Det gav også udtryk i Medieverden. 

Vi skulle pludselig være sammen hver for sig. 



Syng Sammen – Nye Mediestjerner: Phillip Faber, Søren Brostrøm som de færreste 

havde hørt om inden. 

Der blev indført national krisetilstand. Folk skulle pludselig isolere sig. 

youSee Lukkede op for TV2 News uanset hvilken pakke med havde, så alle kunne 

blive klogere på det Corona. 

Alle kunne ringe gratis hjem fra udlandet. 

Man satte Disney på ekstrakanalen, så alle børnene som ikke måtte komme i skole 

og institution havde noget at se på. 

Man låste alle kanaler op, så man kunne blande sin tv pakke på ny. 

Alle sportsaktiviteter blev aflyst, så TV 2 Sport X blev til tv2Film i et par måneder 

fordi der ikke blev dyrket sport nogen steder. 

Efter vores modernisering og opgradering af nettet forrige år, så har vi fået et meget 

stabilt net, med masser af kapacitet. Det gør også at man opgraderer på 

Internetsiden. Mange af jer er blevet opgraderet, så den laveste hastighed vi leverer 

i foreningen er 100 MB/s. Dem som før havde 100MB bliver opgraderet til 300/60 og 

dem som havde 300MB bliver opgraderet til 1GB. 

Samtidig er priserne sat ned, og det er de færreste som klager over det. Vi ejer selv 

vores infrastruktur og youSee betaler leje for at benytte vores kabler. Sammenlignet 

med Fiberen er vi meget konkurrencedygtige. Du kan få de samme ydelser via 

fiberen som vi leverer på vores Coax kabler. Hvis du vil have youSee’s grundpakke, 

så kosten den kr. 319. Vi kan sælge den til jer for 190,-, men vi skal heller ikke tjene 

en krone på det eller betale leje til SE som ejer fiberen. 

Hvis man laver en prissammenligning på hvad det koster at få 1 GB ind i huset, så er 

vi stadig blandt landets billigste. 

Noget som ikke bliver billigere, er sportsrettigheder. De bliver handlet til 2-3 gange 

prisen i forhold til sidst de var i udbud. Der sidder nogle oliesheiker som opkøber 

rettighederne for at sælge dem videre. Det betyder også at Tv-selskaberne går 

sammen og deler rettigheder, da det simpelthen er for dyrt for den enkelte. 

Fodbolden kommer tilbage på TV2, så vi kan sige Hutteli Hut med Flemming Toft 

igen. 

Alle EM-kampe kunne ses på DR og VIASAT. 



OL blev delt mellem DR og TV2 

Discovery – Ingen forhandlinger pt. Var blevet enige sidste sommer – DK 5 i 

grundpakken DK4 i mellempakken og resten i Bland selv universet. DK og EUROPA 

sagde ja, USA sagde nej. 

STREAMINGTJENESTER er nok den måde vi kommer til at se en del fjernsyn på i 

fremtiden. 

I efteråret startede DISNEY+. Disney har trukket en del af sit indhold hjem og 

fremover vil det kun være til rådighed via deres App.  

TV2 play kom med i Bland selv universet. Skrabet udgave på Boxen som er styret af 

hvad der sendes i øjeblikket – Rita, Badehotellet. 

Paramount+ - Yderligere tilgang til over 3000 film og serier. 

Nu findes der 13 forskellige streamingtjenester som man kan tilpasse sin 

programpakke med. 

Der er mange som siger at jeg ikke har points nok, til at få et ordentligt udbytte at 

Bland Selv. 

I mellempakken har man 6 point – I den store pakke har man 36 points 

Fremover er det muligt at tilkøbe 10 ekstra points til 70 kr. 

Og hvad kan man så få for de 10 ekstra point? 

Vi fik afholdt et bestyrelsesmøde 19. maj hvor jeg kunne oplyse, at DKTV havde 

været rundt og færdiggøre samtlige standere lave rettelser efter opgraderingen. 

Der er blevet installeret strømmålere i alle aktive forstærkere (det er et krav fra 

energiselskabet), så vi ”kun” betaler for den strøm forstærkerne bruger. 

Midt juni 2020 afleverede DKTV Stationparken og pr. 1.7.2020 begyndte folk at 

flytte ind. 

Af de 42 lejemål har vi 37 / 38 som medlemmer. 

Vi fik lavet nogle foldere som blev lagt i alle postkasser, hvor vi bød velkommen til 

de nye beboere og fortalte hvad Tørring Kabelnet kunne tilbyde.  



Kommunen har lavet en ny udstykning, Follerup Gård, hvor der udstykkes 50 

grunde, i første omgang er kun 18 grunde byggemodnet, her har Tørring Kabelnet 

udlagt kabler og standere 

Ligeledes har Preben Jørgensen Huse bygge rækkehuse på Grønlund, og Bruno 

Sørensen har bygget 3 rækkehuse på Ålevej, hvor Tørring Kabelnet har alle beboere 

som medlemmer. 

I starten af januar var der et større nedbrud i den østlige del af Tørring, hver en 

transformatorstation brænde og alt strøm var afbrudt i flere timer. 

Da julegudstjenesten ikke kunne afholdes i Tørring Kirke pga. Corona, havde 

præsten, organisten og kirkesangeren optaget gudstjenesten fra lillejuleaften, som 

Tørring Kabelnet streamede på infokanalen juleaften. 

Har man youSee mobil, så er der ingen træk af data trafik, når man benytter youSee 

Apps. 

Til slut en stor tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde.  

Der var ingen spørgsmål til beretningen, men ros til foreningen for hurtigt og 

professionelt arbejde når der skulle tilsluttes nye medlemmer. 

Punkt 4. Beslutninger truffet af bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet at gå med i 

Follerupgård udstykningen. Foreløbig er 18 grunde udstykket ud af 50.  

Generalforsamlingen tog beslutningen til efterretning. 

Punkt 5. Aflæggelse af regnskab for år 2020. til godkendelse. 

                 Finn Holm Olsen fremlagde regnskabet for 2020. Efter fremlæggelsen, var 

der spørgsmål til regnskabet.  Der blev spurgt, hvorfor 2 banker. Finn forklarede at 

det havde med bankgarantien at gøre på 750000kr. Ros for udgift til revisor, i den  

 lave ende. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 

               Der var ikke kommet forslag ind. 

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent.  

                Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 500 incl. Moms. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 



 Jens viste pakkepriser og fortalte hvorfor pakkerne de stiger, bla.  At sport 

rettighederne stiger.  Man kunne også få bland selv mellempakke og tilkøbe 10point 

for 70kr.  pr mdr. Hvis man vil have en billig tv2 play incl. Sport. Normalpris 169kr  

Punkt 8. Valg til bestyrelsen. På valg Jesper Frandsen, Jens Hauge og  

Kurt Dahm Nielsen. Der var genvalg til alle 3. 

Bestyrelses suppleanter. På valg Birgitte Christensen. Genvalgt. Knud Åge Jensen 

nyvalgt. 

Punkt 9. Valg revisor.  Lidegaard genvalgt. 

Punkt 10. Evt. der blev spurgt til om foreningen ville deltage i udstykningerne ved 

den gl go-kart bane. Jens svarede, at det ville nok blive for kostbart for foreningen. 

Jens takkede for god ro og orden, foreningen var vært med smørrebrød, vand og øl. 

 

 

 

 

                  

 

 

 




























