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REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008
1) Valg af dirigent
2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3) Aflæggelse af regnskab
4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. § 23
5) Eventuelle forslag
6) Fastsættelse af kontingent
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8) Valg af revisorer
9) Eventuelt.
Bent Toft bød velkommen.
Der var til generalforsamlingen mødt 44 personer, heraf 41 stemmeberettiget og 4 fuldmagter.
1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Sven Havgaard, der blev enstemmigt valgt.
Sven Havgaard kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet i følge vedtægterne og derfor
beslutningsdygtig. Herefter blev ordet givet til formanden for Tørring Kabelnet Bent Toft.
2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år – Bent Toft.
På sidste års generalforsamling vedtog vi at opgradere anlægget således at vi er klar til de digitale
signaler udover de 4 der kan modtages d.d. nemlig DR1. TV2, DR2 og DR update. Disse kanaler
tilbydes i DVB-T både i stor og lille pakke.
Opgraderingen skulle være afsluttet ultimo 2007 men er blevet udsat grundet mangel på gravefolk og
da vi ikke er under tidspres har vi accepteret en udskydelse.
Vi vil derfor minde om annoncen i Tørring Folkeblad og på infokanalen tekst TV side 177 – 181 vedr.
afbrydelser i den kommende tid.
Med til fremtidssikringen af anlægget kan oplyses at anlægget i dag er opdelt i 2 ør hvilket giver ca.
500 pr. ø, men sammen med opgraderingen opdeles anlæg i 4 øer med ca. 250 mulige abonnenter pr. ø,
dette vil vise sig at være en fordel når vi begynder at tilbyde ”nye tjenester”. Nye tjenester kunne
omfatte mere individuelt programvalg ikke lige henne om hjørnet men på sigt. Ingen tvivl om at det
ideelle ville være at medlemmerne selv kan sammensætte deres programudbud.
Ellers er det vores indtryk at foreningen er i god gænge, medlemstallet andrager pr. 31.12 2007 1145
heraf modtager ca. 100 den lille pakke. Der er d.d. 497 medlemmer der er på internettet via
antenneanlægget svarende til 44 %.
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Samarbejdet i TUK-NET med de øvrige antenneforeninger i forhenværende Tørring-Uldum Kommune
fungere stadig fremragende og er stadig en stor fordel for alle foreningerne, idet stordrift til stadighed
viser sig at være en fordel, her tænkes på fælles programindkøb, fælles aftale om leverance af
internet/telefoni levering af digitale signaler osv.
Det voksende program udbud i de enkelte foreninger stiller store krav til mængden af udstyr, her
kommer samarbejdet igen til sin ret, idet det er først her 5 år efter, det har været nødvendigt at indkøbe
nyt udstyr.
Aftalen med Arrownet om levering af internet udløber om kort tid der forhandles om konditionerne for
en forlængelse af aftalen.
Der blev i slutningen af året afholdt en bruger afstemning i hele TUK-NET, resultatet er udmøntet i
bestyrelsens forslag til programsammensætning som vi skal stemme om senere, som noget nyt var der
mulighed for at stemme på nettet hvilket absolut var med til at højne stemmedeltagelsen. 24.7% af
samtlige stemmeberettigede afgav deres stemme, brevstemmerne udgjorde 7.4 %. Vinder blev hvis
man kan udtrykke det på en sådan måde TV2 Sport med godt 800 point. Se det omdelte dokument.
Energimidt har meddelt at de begynder at udrulle deres net i vores område inden for kort tid, og
samtidig forespurgt om vi var interesseret i at mødes med dem, dette har vi selvfølgelig besvaret
bekræftende, vi er altid interesseret i at mødes med folk, men der skal ikke være tvivl om at Tørring
Kabel Net betragter selvstændighed som et ufravigeligt must.
Mange har hørt om digitaliseringen i 2009 og at det bliver nødvendigt at modtage DR1 og TV1 via en
set-top boks. Fakta er at DR1 og TV2 stopper de analoge udsendelser dette påvirker ikke jeres
modtagelse af disse programmer, idet foreningen godt nok modtager signalerne digitalt konvertere
dem så om til analoge signaler så de der ønsker det stadig kan se programmerne som man hidtil har
gjort, sker allerede i dag med TV2 Østjylland og DR1 på kanal 34.
Ovenstående er naturligvis på betingelse af at politikerne ikke som i Finland forbyder analoge
sendinger.
Afsluttende vil jeg benytte lejligheden til at takke mine bestyrelses kolleger for godt konstruktivt
samarbejde.
Tak for ordet.

3) Aflæggelse af regnskab – Tina Albrechtsen.
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Herefter blev både formandens beretning og kassererens regnskab sendt til godkendelse af
generalforsamlingen, der godkendte begge uden kommentarer.
4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. § 23
Bent Toft blev genvalgt.
5) Eventuelle forslag.
Der var indkommet 3 fra bestyrelsen og 2 forslag fra medlemmer, Efterfølgende kaldet a, b, c, d og e
a) Bestyrelsen havde ud fra brugerundersøgelsen lavet 4 forslag til programsammensætningen i den
udvidede pakke:
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Afstemningen foregik således at alle 4 forslag blev sendt til afstemning, de 3 forslag der fik flest
stemmer gik videre til næste runde osv. Indtil der kun var et forslag tilbage.
Afstemningen fordelte sig således:
1. afstemning:
Forslag 1 = 8 stemmer
Forslag 2 = 12 stemmer
Forslag 3 = 16 stemmer
Forslag 4 = 6 stemmer
3 blanke
Forslag 4 udgik.
2. afstemning:
Forslag 1 = 12 stemmer
Forslag 2 = 14 stemmer
Forslag 3 = 18 stemmer
1 blank
Forslag 1 udgik
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3. afstemning:
Forslag 2 = 16 stemmer
Forslag 3 = 27 stemmer
2 blanke.
Forslag 3 vedtaget, og sættes på programfladen snarest.
b) § 9 punkt 4 – fjernes - vedtaget
c) § 10 ændres fra 25 (femogtyve) til 10 (ti) – vedtaget
d) § 11 tilføjes - Det er dog kun medlemmer, som på afstemningstidspunktet er tilmeldt den udvidede
pakke, som kan deltage i afstemning omkring programudvalget i den udvidede pakke. – vedtaget.
e) § 11 tilføjes - Alle afstemninger til programvalg foregår ved urafstemning, således at foreningen
fremsender stemmesedler til samtlige medlemmer. – ikke vedtaget.
6) Fastsættelse af kontingent.
Som følge af de under punkt 5 vedtagne program udvidelser fastsættes kontingentet til følgende:
Grundpakke: 650,00 kr. pr. år
Udvidet pakke: 2834,00 kr. pr. år
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
På valg til bestyrelsen var Bent Toft og Finn Holm Olsen
Begge 2 blev enstemmigt genvalgt
Som suppleanter blev genvalgt – 1. suppleant Ernst Poulsen – 2. suppleant Jens Ole Evers.
8) Valg af revisorer og revisor suppleant.
Til revisorer blev valgt Ejvind Jepsen og Gerner Larsen. Bjarne Høj blev valgt som suppleant.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet, da der under punkt 8 ikke kan vedtages noget.
Sven Havgaard takkede for god ro og orden, og derefter gik man videre til punkt 9
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9) Eventuelt.
Bent Toft blev bedt om at fortælle om hvilke fordele det digitale spejl gav medlemmerne og hvad man
skulle sørge for det nye fjernsyn var udstyret med, når man købte nyt fjernsyn. Et enkelt medlem
beklagede sig over et RTL ikke mere var på programfladen.
Herefter takke Bent Toft for fremmødet, 44 personer er ikke mange, Tørring Kabelnet har pr. 1. januar
2008 1145 medlemmer

Dirigent
Sven Havgaard

Sekretær
Jens Hauge
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