Tørring Kabelnet - Generalforsamling 2015
Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kanelnet, torsdag den 25 2 2016 kl. 1930 på Tørrinehus
Dagsorden.

1

Vaig af dirigent

2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3 Afiæggelse af regnskab
4 Eventuelle forslag
a) Valg af yousee store regionspakke
b)Valg af Canal 9

5 Fastsættelse af kontingent
6 Vaig af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

på valg er Finn holm Olsen og lørgen Larsen. Begge

modtager genvålg.

7 Valg af revisor og revjsorsuppleant
8 Eventueft
Punkt 1. Valg af dirigent.
Peer Hansen blev valEt. Peer Hansen bekrzeftede at generalforsamlingen var lovlig indvarsiet i hen hold

til

vedtægterne. Tørring Folkeblåd den 2-2 2016.
Punkt 2. Beretning om foreningens virksomhed i 201S.
Formand lens Hauge aflagde beretning om virksomheden i det forløbne år.
Siden sidste generalforsamling har vi renoveret vores anlæg. Vi startede renoveringen i foråret, men stoppede

det igen, da vi mente vl rnåske kunne få noSle bedre priser forhandlet igennem med DKTV da alle 8
antenneforeninger i ru(NET skulle i gang med renovering af deres anlæg- Det lykkedes at få lidt bedre pnser
og arbejdet blev sat igang, så vores anlæg nu er gået igennem og ai e gamle potmeter forstærkere er blevet
udskiftet. Nogle steder er der udskiftet skabe, da de nye forstærkere krævede mere plads. Der skete så det at
DKTV løb tør for reservedele, og deres leverandør kunne ikke levere. Vi har fået oplyst at dele ne kommer på

lagerslut februar-så det er lige op over-jeg har pT ikke fået nogen færdig melding fra DKTV. Viharafgivet
tilbud på etablering af Tv og internet signal ttl ungdomsboligerne på Ågade, hvilket er accepteret af østjysk
Bo igselskab som har bygget boligerne, arbejdet er udført og de lejligheder der er udlejet er tilsluttet. Vi har

været til møde med Domea og afgivet tiJbud på renovering af gamle slølfeanlæg på Overbygård, Mariehaven
og Fælledvej (Nederbylund). På Nederbylund skulle man før renoveringen ind til den enkelte beboer og op på

loftet for at kunne skifte filter/afbryde, det var ikke hensigtsmæssigt Nu er det muljgt at foretage dette på
gangen udenfor hver lejlighed/værelse. Tilbuddet blev accepteret og arbejdet udført. I foråret fik vi en
henvendelse fra beboerne på Skovstien, at de ikke var helt tilfredse med Waoo

/

Energi Midt og da deres

aftale udløb per september ville de gerne høre hvad det ville koste at kofime på Tørring Kabelnet. T(N afgav
tilbud som blev accepteret og arbejdet kunne gå i gang, således at da Waoo slukkede kunne TKN tænde for
siSnalet af Tv, flere af beboerne har også fået internet

-

mener det er 9 ud af 10 muiige nye medlemmer. TKN

er også i gang med at udvide anlægget på Grønlund, her skrider arbejdet roligt fremad. 201S har været det

første hele år med Bland selv. Vi kan se at medlemmerne her taget godt imod vores koncept, og mange har
givet udtryk for at er en rigtig god løsning, hvor m råling fra 4G mobilnetværket (ingen indstrållng fra
Hedensted senderen) Copydan. Når
så medfører det o8så en stigning

v

nu har adganE til så meget indhold på så mange forskellige platforme,

ivores copyDan

afgift.

coopydan er en privatejer institution som varetager

kunstnernes rettigheder. Når en tv station kører en rettighed til at vise en fi m eller spille et stykke musik, så

iil

skal de betale

CopyDan for at bruge værket. Hvis man vil lægge det i et arkiv, hvor vi kan hente det rår

vivil,

så er det en anden rettighed vi skal købe. Når vi så skal kunne pause eller starte et program forfrå, så er det en

3. rettighed. Dette betyder at vi skal af med lidt flere penge

til CopyDan. Tørring Kabelnet mener dog at denne
afgift har taget overhånd og er i øleblikket i gang sammen med FDA's ådvokat, at forhandle med CopyDan. Det
er op af bakke og ikke noget der sker lige over natten.
Beretning TUK-NET 2015
Hvad har vi lavet i det seneste år i TUK-NET?
Lavet ny kontrakt med yousee og ha. i den forbinde se: Forbedret vores lejeindtægt på vores kabler.

Udvidet foreningsbredbånd. Opgraderet hastigheder og ri ægsydetser på WEB-TV og arkiv.
Forhandlet servicekontråkt med FA€ - senere opkøbt af DKTV
DKTV service kontrakt (Forbedret med ) Bibeholder kabelskader / kabelflytning
Cratis udskiftning af defekt stikledning
Mållng

-

men skal selv grave dem ned på egen grund.

til 1 stikdåse ; huset

Udbygget TUK-NET med flere fibre
TllK-NET app'en bJev

til

FDA

-

Nordpå

- ø delinger.

app'en og landsdækkende

Medarbelder bredbånd i Hedensted komtr!ufe
Fået TDC Mobildæknlng i Grejs Er I drift

Møder

/

messe

FDA road show
FDA tema dag

-

Kontrakt med Aale og Klovborg om masteplads.

/ konference hvor medlemmer
- Kolding

fra bestyrelsen i TUK-NET har været til stede

- Middelfart

Stofadag Kolding
Dansk Kabel Tv

- Temadag i Skanderborg

FDA kreds 3 generalforsamling
IFA messe

-

-

Agerskov

Berlin

Fremtidens internet, lnternet of Things (tingenes internet)

-

København

Her vjljeg godt slå et slag for at man sikrer sit trådløse internet, ikke bare med konens eller

kattens navn, da det er for nemt at gætte sig ti1. Husk på at alt efterhånden har en indbygget chip som kan gå
på internettet - kaffemaskiner, mikrobølgeovne ogjeg har også set en brødrister med indbygget Wl-Fl.
Møde med Hornsyld og luelsrninde ang. fælles projekt "Medarbeider Bredbånd"
Møde med Hedensted kommune og yousee - medarbejder bredbånd og teiefoni.
FDA konference

-

Aarhus

FDA generalforsamlinB Aarhus

Til slut en tak

til bestyrelsen for godt samarbejde i årets

løb.

Spørgsmål

til beretningen.

Der blev spurgt ind til koder. Se hjemmeside eller ring til besiyrelsen, så hjeelper vi.

Beretningen blev godkendt
Punkt 3. Aflæggelse af regnskabet.
Flnn holm olsen aflagde regnskab. Årets resultat blev 55.632kr Mo() 282.624kr i 2014- Gru nden

tildet mindre

overskud er bl.a. store investeringer i anlægget Som er nødvendige for at følge med udviklingen af især
efterspørgsel efter bredbånd og streaming. Nye udstykninger koster også. iørring kabelnet har fået mange nye

tilslutninger i det forløbne år, flere end i 2014. Overtaget kunder fra Waoo, (Skovstien) Udgiften til
bogho deren blev beiyst. lndtægten frå VLR blev belyst Spørgsmåltil regnskabet. Der blev spurgt ind til om

Tørring Kabelnet skulle have mere end Den Danske bank som pengeinstitut vedr. bankgarantien på 100 000
euro. Bestyrelsen blev opfordret til kraftig at overveje flere banker, hvrs der sku le komrne en ny bankkrise, og
det vil bestyrelsen gøre.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Forslag.
Yousee regionale pakke inkl. Canal 9 + 16 flere kanaler til uændret kontingent.
Canal 9

-

pris 30,09 pr. md.

Regionsfuldpakke vedtaget. Forslag om Canal 9 udgår

Vedtægterne:
lørgen gennem gik arbejdet med nye vedtægter, som er en konsekvens af den rivende udvikling.

9 12 2015 blev de vedtaget af bestyrelsen.
Der er sket mange præciseringer, ikke nogen begrænsninger, men klarere formulerinBer. Der er taget hensyn

til de leverandør vi har og muligvis kan få i fremtiden
Der er tåget hensyn

til

ku

nder vi har i TKN. Både private, boligforeninger samt erhvervsvirksomhed

og instiiutioner.

Der bliver indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling 10 3 2016 kl. 19:30 på varmeveerket Bygade 5a for
endelig godkendelse af vedtægterne.
Tak tilJørgen.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent. Vedtaget

Punkt 6. Valg til bestyrelsen og suppleanter
Jørgen Larsen og Finn Holm Olsen begge blev genvalgt.

Suppleanter. Jørgen Poulsen og Søren Therkildsen begge blev genvalgt.

Punkt 7. Valg af revisor.
Genvalg

til Lidegaard - revision og rådgivning.

Punkt 8. Fvt
Der blev spurgt ind til lyden, den er ikke ens på alle kanåler. Bestyrelsen vil undersøge hvorfor,

om det er noget vi som forening kan gøre noget ved. Bland selv blev der spurgt ind til , koder. Og tv2 sport
Herefter takkede dirigent Peer Hansen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for
afsluitet. Herefter var forentngen vært med brød, vand/øl og kaffe.

Der var 26 fremmødte.

TørrinB den 25 2 2016
lsen, Refer ent Peer Hansen, Dirigent
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