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REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 
 

 
1) Valg af dirigent 
2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 
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 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. 
 
1) Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog Peer F. Hansen, der blev enstemmigt valgt. 
Peer F. Hansen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet i følge vedtægternes § 9 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 foråret 2009 afholdt alle antenneforeninger i TUK-NET en messe i Ølholm hallen hvor flere af vores 
leverandører var til stede. Formålet med messen var at orientere medlemmerne om overgangen til det 
digitale spejl 1.11.2009, og hvad dette indebar for den enkelte forbruger. 
 
1.4.2009 indførte TKN en 3 pakke struktur, bland andet for at kunne fastholde en fornuftig pris. Ved 
året udgang var fordelingen på de enkelte pakker at 160 havde pakke 1, 103 pakke 2 og 872 fuld 
pakke. Der havde i årets løb været 5 udmeldelser og 6 nye medlemmer var kommet til. 
 
I efteråret 2009 blev Aplus solgt til Dansk kabel Tv der er et datterselskab ejet af YouSee. Dette 
betyder at Internet og Tv signal er samlet i samme selskab. 
 
15.9.2009 tilbyder YouSee det digitale ukodede spejl, hvilke vil sige at alle der har et Tv med 
indbygget DVB-C koder og MPEG4 kan se digital Tv uden brug af boks og/eller kort. For at TKN kan 
tilbyde ovenstående kræver det en udgift på 220.000,- kr. TUK-NET har forhandlet sig frem til, at hvis 
alle foreninger i TUK-NET bliver enige om, det samme udbud i den store pakke, betales beløbet af 
TUK-NET, altså ingen udgift for Tørring Kabelnet. Det kunne oplyses at 6 foreninger allerede havde 
sagt ja til dette.  
    
Driften af anlægget i det forløbne år har været uden de store problemer, dog har der været et længere 
varende afbrydelse at om rådet ved Grønnevej, Vongevej. Det viste sig, det var EnergiMidt der var ved 
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at lægge kabler i jorden og derved var ”kommet til” at afbryde strømforsyningen til flere af Tørring 
Kabelnets signal forstærkere i området. Dette er ikke særligt professionelt udført.  
 
Prøvekanalerne TV Puls, Kanal 6 og Kanal 9 afbrydes omkring 1.3.2010 da disse programmer er ublu 
dyre. Dette kan betragtes som et rødt kort til programudbyderne, der tror de bare kan sætte nye 
programmer i verden og samtidig hæve prisen på allerede eksisterende programmer. 
 
Samarbejdet i TUK-NET er helt perfekt, det er nok noget af det bedste Tørring Kabelnet har været 
med til at starte op. Der blev i efteråret afholdt en brugerafstemning i hele TUK-NET, stemme 
procenten var kun ca.16 %, dette er ikke godt nok. 
 
Tørring Kabelnets hjemmeside har fået ny adresse www.tkn.tuknet.dk 
 
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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Herefter blev kassererens regnskab sendt til godkendelse af generalforsamlingen, der godkendte  
uden kommentarer. 
 
Punkterne, eventuelle forslag og fastsættelse af kontingent foreslås behandlet som et punkt? 
Godkendt af generalforsamlingen. 
 
4) Eventuelle forslag. 
Bestyrelsens forslag til FULD pakke  
 
Følgende programmer kan modtages analogt og digitalt: 
Discovery Channel – TV2 Zulu – TV2 Sport – Disney Channel – Voice TV – Eurosport – DK4 (ny) – 
TV2 Film – Animal Planet. 
 
Følgende programmer kan kun modtages analogt: 
MTV – TV2 News – National Geographic 
 
Hvis dette forslag (fælles for hele TUK-NET) kunne godkendes af generalforsamlingen, ville beløbet 
på 220.000,- blive betalt af TUK-NET, ingen udgift for Tørring kabelnet. Hvis generalforsamlingen 
ønskede en anden program sammensætning, ville dette betyde at Tørring Kabelnet alene skulle betale 
220.000,- kr. for at få dem digitalt (og de andre 6 foreninger skulle også selv udrede 220.000,-), eller at 
programmerne kun sendes analogt til en pris på 0,- kr. 
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen 
  
5) Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastsættes til: 725,- for lille pakke, 1900,- for mellem pakke og 
3500,- for fuld pakke.  
 
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter  
 
På valg til bestyrelsen var Bent Toft og Finn Holm Olsen. 
Begge 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, der blev genvalg til revisionsfirmaet Lidegaard i Tørring, og at punktet 
revisor suppleant udgår og slettes fra vedtægterne. Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 
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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. 
 
Bent Toft kastede et forslag ud: ”hvornår skal de 7 foreninger slås sammen til en forening”? Det er ved 
at være svært for de små foreninger i TUK-NET at finde personer til bestyrelsen, medlemmer til 
forretningsudvalg og repræsentantskab. Dette forslag er dog ikke noget der skal tages stilling til nu, 
men måske om 3 -4 år. Flere medlemmer mente ikke det var nogen god ide på nuværende tidspunkt. Et 
medlem syntes det var bedre at arbejde frem mod et fælles administrativt samarbejde mellem 
fjernvarmen, vandværket og antenneforeningen.   
 
Bent Toft takkede for fremmødet og samarbejdet med resten af bestyrelsen, ligeledes takkede Bent 
Toft Peer F. Hansen for den gode styring af generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigent    Sekretær 
Peer F. Hansen   Jens Hauge 
 
 

 
 
 


