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REFERAT GENERALFORSAMLING 26-02-2009

1) Valg af dirigent
2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3) Aflæggelse af regnskab
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
7) Valg af revisorer og revisorer suppleanter
8) Eventuelt.
Bent Toft bød velkommen.
Der var til generalforsamlingen mødt 39 personer.
1) Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Peer F. Hansen, der blev enstemmigt valgt.
Peer F. Hansen kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet i følge vedtægterne og derfor
lovlig og beslutningsdygtig. Herefter blev ordet givet til formanden for Tørring Kabelnet Bent Toft.
2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år – Bent Toft.
I løbet af foråret 2008 blev opgraderingen af anlægget afsluttet, dette har forårsaget at anlægget er
topmoderne og samtidig klar til digitale signaler.
Opgraderingen og frekvensudvidelsen til 862Mhz har bevirket at anlægget i dag kan overføre ca. 90
analoge kanaler.
Vi vil dog ikke opleve at skulle overføre så mange idet digitaliseringen presser sig på, og når vi her
taler om digitalisering er det først og fremmest at kunne tilbyde det digitale spejl af de analoge kanaler
som medlemmer kan modtage, samt eventuelt at kunne tilkøbe enkelte programmer. Der skal ikke
være tvivl om at den optimale løsning ville være at tilbyde en grundpakke og at medlemmerne herfra
kan til vælge programmerne enkeltvis. Dette må vi desværre konstatere værende et stykke ud i
fremtiden.
Når vi taler om digitalisering kommer datoen 1.11.2009 op. Vi skal derfor kraftig gøre opmærksom på
at I som medlem af en antenneforening ikke skal foretage jer noget som helst desangående.
Fra foråret 2008 og året ud har der i TUK-NET regi været foretaget sonderinger om hvilken udbyder
der skulle hjælpe os med at tilbyde digitale kanaler. Der blev opstillet flere krav fra os så som kvalitet,
frihed for de enkelte foreninger og ikke mindst økonomi. Resultatet blev et valg af YouSee, der kunne
indfri kravene bedst.
Dette har I så mærket på den kanal omlægning der blev foretaget pr. 20.1.2009, vi må selvfølgelig
beklage de gener det har medført.
Samtidig med aftalen med YouSee er der indført en ny pakkestruktur idet der er indført en
mellempakke indeholdende TV2 Charlie, Kanal4, Kanal5, TV3 og TV3+, begrundelse for dette skridt
er at give mulighed for at fravælge f.eks. de dyre sportsprogrammer og for at kunne tilkøbe
pakkeprogrammer fra YouSee idet det kræver at man mindst modtager mellempakken.
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Vi må endnu en gang konstatere at programleverandørerne opfatter antenneforeningerne som en
malkemaskine dels med prisstigninger og dels med at tilbyde nye kanaler, for derefter at flytte
populære programmer over på kanalerne som f. eks 6eren der har erstattet SBS net gratis i 2009
hvorefter prisen bliver ca. 100,00 årligt, det kan Viasat ikke stå tilbage for hvorfor de etablere endnu
en kanal TV3 Puls ligeledes gratis i 2009 hvorefter prisen er ca. 100 årligt, denne kanal starter d. 23.
marts med landskamp Malta mod Danmark og Formel1.
Viasat har ligeledes varslet store stigninger i 2010 og 2011, vel i forventning om at medlemmerne i
foreningerne er villige til at betale, et eller andet sted må der være en grænse, men hvor ligger den?
Tørring Kabelnet har i dag 1135 medlemmer hvoraf 115 modtager grundpakken svarende til 10%
hvilket giver 1020 der modtager Fuldpakke 547 medlemmer er på nettet via antenneforeningen
svarende til 48%. Det er med stor glæde vi kan byde velkommen til boligforeningens huse på
Grønnevej i alt 21 medlemmer der bliver tilsluttet inden længe.
Som tidligere nævnt bliver der mulighed for at modtage en mellempakke pakkevalgskort vil blive
omdelt i den kommende weekend pakkevalget vil få virkning pr 1.4.2009, det skal her bemærkes at der
samtidig ekstraordinært bliver mulighed for at nedgradere pakkevalget uden for den sædvanlige frist
pr. 31.12.
Samtidig med uddeling af pakkevalgskort modtager i en brochure fra YouSee og et orienterings skrift
fra foreningen.
Tak for ordet.
Herefter blev formandens beretning sendt til godkendelse af generalforsamlingen, der godkendte
beretningen uden kommentarer.
3) Aflæggelse af regnskab – Tina Albrechtsen.
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TØRRING KABEL NET
ÅRSREGNSKAB
Driftsregnskab
Indtægter:

2008

Kontingenter 2.103.693,22
Ekstraopkrævninger overført balance -165.082,48
Tilslutningsafgifter - 9 stk. (6 stk.)
Åbningsgebyr, rykkergebyr

2007
1.725.201,78

1.938.610,74

-163.761,84

31.296,01

16.620,00

1.600,00

2.080,00

Pakketeringsgebyr

7.200,00

2.160,00

Salg kabler m.v. og udført arbejde

9.462,60

16.223,00

Lejeindtægt Rigspolitiet og VLR

1.833,87

45.171,73

1.990.003,22

1.643.694,67

20.196,00

66.228,96

Indtægter i alt
Udgifter:
Anlægsudvidelser, forbrugsmaterialer
Regulering lager kabler m.v.

2.900,00

-9.900,00

Servicekontrakt

87.176,90

82.841,02

Programafgifter

1.585.909,20

1.136.239,86

4.142,93

6.587,41

14.422,75

13.337,05

11.314,20

1.392,60

Elektricitet 21.592,04
Salg strøm -13.916,86
7.675,18
Refunderet energiafgifter -3.532,25
Kontingenter FDA
Kontorudgifter
Telefon

164,10

499,23

2.794,06

5.012,00

Udgifter vedr. info-kanalen

0,00

4.184,52

Annoncer og markedsføring

3.546,40

1.110,00

0,00

3.019,20

Edb-udgifter

Tryksager stemmesedler
Bestyrelsesudgifter

1.086,85

6.950,10

Kursusudgifter

2.047,20

4.469,40

Generalforsamling

4.460,25

4.170,50

Gaver

1.356,40

0,00

Porto

1.940,50

2.934,25

10.618,59

11.059,84

Gebyrer
Forsikringer

1.150,00

575,00

31.000,00

31.384,43

Diverse udgifter - stiftelsesgebyr kk

0,00

5.000,00

Afrundinger m.v.

0,05

0,11

1.786.226,38

1.377.095,48

203.776,84

266.599,19

22.432,49

13.218,77

226.209,33

279.817,96

Lønninger, godtgørelse bestyrelse, kørselsgodtgørelse

Udgifter i alt
Driftsresultat
Renter:
Renteindtægter
Overskud før ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster:
Tab debitorer

-2.292,82

-1.144,20

-200.000,00

-250.000,00

Køb printer

-5.699,00

-4.999,00

RESULTAT

18.217,51

23.674,76

Ekstraordinær ovf. ekstraopkrævninger
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TØRRING KABEL NET
ÅRSREGNSKAB
Balance pr. 31/12
2008

2007

Debitorer

32.303,63

77.665,72

Bankkonto Den Danske Bank

185.204,69

640.010,68

AKTIVER

Lager kabler m.v.

10.000,00

12.900,00

Periodeafgrænsninger

172.705,60

95.656,00

Tilgodehavende moms

305.895,11

76.336,36

136.338,25

0,00

842.447,28

902.568,76

Egenkapital primo

405.930,36

382.255,60

Overført årets resultat

18.217,51

23.674,76

Egenkapital ultimo

424.147,87

405.930,36

Skyldig ekstraopkrævning

0,00

328.579,27

Udvidelse net

830.000,00

Opkrævet ekstraopkrævninger

-693.661,75

Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital:

Gæld:
Skyldige omkostninger

423.521,90

165.357,78

Copy Dan udligningskonto

-5.222,49

2.701,35

Gæld i alt

418.299,41

496.638,40

842.447,28

902.568,76

Passiver i alt
Regnskabet har fået følgende påtegning:

Foranstående regnskab er dags dato revideret og fundet i overensstemmelse med de
fremlagte bilag, der stikprøvevis er kontrolleret. Bankbeholdning er kontrolleret med
kontoudtog

Tørring, den
Ejvind Jepsen

/

2009
Gerner Larsen
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Herefter blev kassererens regnskab sendt til godkendelse af generalforsamlingen, der godkendte
uden kommentarer.

4) Eventuelle forslag.
Ingen forslag.

5) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsatte uændret i 2009, dog med den oplysning, at der nu var
mulighed for at vælge mellem 3 pakker mod hidtil kun 2. En grundpakke til 720,- kr. en mellempakke
til 1.700,- kr. og en stor pakke til 2.950,- kr. alle beløb inkl. moms.
Hvis man havde valgt mellem pakke eller stor pakke, kunne man yderligere, hvis man lejede en HDboks fra YouSee, få programmer i HDTV og tilkøbe programmer der kunne udskiftes hver måned.
Dette blev af generalforsamlingen modtaget positivt.

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
På valg til bestyrelsen var Frank Ludvigsen, Tina Albrechtsen og Jens Hauge
Alle 3 blev enstemmigt genvalgt.
Som suppleanter blev genvalgt – 1. suppleant Ernst Poulsen og som nyvalgt 2. suppleant
Søren Therkildsen.

7) Valg af revisorer og revisor suppleant.
Her foreslog Tørring Kabelnet, at man for fremtiden benyttede sig af et eksternt revisionsfirma, og
Tørring Kabelnet havde efter indhentning af tilbud, valgt at samarbejde med revisionsfirmaet
Lidegaard i Tørring.
Til revisor suppleant blev Bjarne Høj valgt.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet, da der under punkt 8 ikke kan vedtages noget.
Peer F. Hansen takkede for god ro og orden, og derefter gik man videre til punkt 8.

8) Eventuelt.
Der blev fra generalforsamlingen spurgt, om Tørring Kabelnet var konkurrence dygtig til at møde
fremtiden, her tænkte man på elselskaberne, der til stadighed kommer med nye tiltag. Hertil svarede
Bent Toft at Tørring Kabelnet hele tiden er opmærksomme, at vi godt er klar over at elselskaberne
puster os i nakken, men med de priser vi har i dag, er vi yderst konkurrence dygtige. Man kan i dag
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køre 100 Mbit på vores kobberledningsnet, men allerede om få år kan teknologien tilbyde 300 Mbit i et
kobbernet.
Bent Toft takkede for fremmødet og takkede Peer F. Hansen for den gode styring af
generalforsamlingen.

Dirigent
Peer F. Hansen

Sekretær
Jens Hauge
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