Tørring Kabelnet – Generalforsamling 2017

Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 23-02-2017 kl. 19:30 i
Gudenåcentret

Referat ifølge dagsorden:
1. Valg af dirigent
Peer Hansen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med dagsorden i
avisen 31-01-2017. Dermed er generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent og stemmetællere
Jørgen Larsen blev valgt til referent.
Stemmetællere vælges, hvis vi får brug for dem

3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
Jens Hauge aflagde beretning om foreningen virke i 2016:












For nylig var formanden til YouSee informationsmøde, og her undskyldte direktør Jaap Postma meget
for set skete nytårsaften, hvor der ikke var noget TV signal.
Det betyder også, at vi i foreningen har haft rimeligt et travlt år, hvor vi efter bedste evne har forsøgt at
hjælpe jer med at få signal igen. Hjulpet jer med kanalsøgninger på jeres fjernsyn, udleveret gratis
skærmede antennekabler, hjulpet med bland selv og oprettelse af internetforbindelse og opsætning af
BB modem.
Året startede med lukning af det analoge signal. Selvom der i flere år havde været annonceret at det
analoge signal ville blive slukket i 2016, kom det som en overraskelse for mange den 9. februar at der
pludselig var sort skærm, enten fordi de havde set analogt tv på et digital tv eller fordi de havde et tv
der kun kunne modtage det analoge signal. Løsningen var nyt tv eller en boks der kunne omforme det
digitale signal til analog signal og man kunne så forsat bruge sig ”gamle” tv.
Vi har fået nyt netværks ID 100 i stedet for 500.
Vi flyttede nogle programmer fra 800 mHz båndet og fik flere til, så man ikke oplever så kraftig
indstråling, hvis der var utætheder i installationen.
Den 6.juni var der en entreprenør der var så uheldig at grave det fiberkabel, der forsyner vores
antennehus i Ølholm over. YouSee rykkede ud og i løbet af nogle timer havde de hentet en ”pølsevogn”
i Svendborg kørt den til Ølholm og via paraboler og udstyr i vognen genskabt de fleste danske kanaler.
Nytårsaften forsvandt signalet kl. 16.43. Jeg prøvede at få fat i teknikeren som havde vagten, men jeg
røg i hans telefonsvarer. Jeg kunne i første omgang ikke sige andet end at jeg også havde sort skærm.
Kl. 17:10 fik jeg fra YouSee oplyst at det var et landsdækkende nedbrud. Alle gode youSee kræfter gik i
gang hele natten, og der blev indkaldt ekstra personale til deres kundeservice som sad klar fra kl. 22:00.
Der bliver gjort alt for at få "normale" tilstande igen så hurtigt som muligt. Heldigvis kunne folk bruge
internettet. Men på et tidspunkt blev det så belastet at det næsten var umuligt at bruge. Der er ikke
kommet en officiel udtalelse omkring hvad den egentlige grund var til nedbruddet, da sagen ligger ved
politiet, men det er uden tvivl personer med et indgående kendskab til YouSee’s infrastruktur som har
haft en finger med i spillet.
Mens vi er ved bøvlet, så gjorde omlægning af systemer fra TDC til YouSee 1. juni , at 4,5 millioner
kundeforhold skulle køres sammen i en stor database sammen med OIS som er det offentlige
adresseregister. Selvom de havde lavet en hel del testkørsler, så gav det dem alligevel nogle
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udfordringer. F.eks. Aalevej staves det Å eller AA er det i to ord. Når man bor på 1 sal og der er 3 døre
er det så 1. tv – MF eller th.
1. april lancerede YouSee en ny box, som man kan leje for 99 kr. Er man medlem af Tørring Kabelnet, så
koster den 30 kroner om måneden. Den indeholder 6 tunere og man kan optage 3 programmer på en
gang. Man kan sætte programmer på pause eller starte dem forfra. Den giver samtidig adgang til at
kæmpe arkiv, hvor man kan hente en masse udsendelser, hvis man ikke nåede at se dem, da de kørte
over skærmen. Det virker på samme måde som jeres YouSee App som I har på telefonen eller IPad eller
pc’en. Man kan også leje film på den.
En ny lov om valgfri leverandør af tv-programmer betyder, at Tørring Kabelnet skal kunne levere
internet til et medlem uden at medlemmet behøver at aftage en programpakke. Det kalder vi INTERNET
ONLY. Vi har fra efteråret fået mulighed for at tilbyde vores medlemmer Internet Only.
Denne generalforsamling er også historisk. Vi skal Ikke have flere afstemninger om programmer. Nu har
man adgang til alle kanaler og kan selv tilkøbe og blande alt det man vil.
Der er så mange muligheder, så der bliver lavet en kampagne i samarbejde med YouSee.
Som nævnt, består kampagnen i, at jeres forening i samarbejde med YouSee kontakter foreningens
medlemmer. De tilbydes en individuel gennemgang af deres nuværende løsning og eventuelt
økonomiske fordele gennem et af vores særlige tilbud. Brevet udformes med foreningen som afsender
og alle omkostninger i forbindelse med gennemførsel af kampagnen afholdes af YouSee.
Kampagnen følger naturligvis de almindelige regler for markedsføring, og vi skriver ikke til kunder, der
har frabedt sig markedsføringsmateriale og ringer kun til de kunder, der forud har givet tilladelse til det.
Nyt medlemsblad på vej til jer Det vil vi udsende når der er nyheder 2 gange om året eller efter behov.
YouSee Mobil dækker nu hele kommunen – Vi har tidligere været tilbageholdende med at nævne at
man også kan få foreningsrabat på mobiltelefoni, fordi vi havde nogle sorte huller i vores
dækningsområde. Men takket en god dialog med YouSee og nogle aktive lokalbestyrelser, så er der sat
TDC/Yousee mobilt sendeudstyr op i Grejs, Aale og Klovborg, så man kan bevæge sig rundt i hele vores
dækningsområde og have masser af signal på mobilen. Som en ekstra gulerod, så får man også 20GB
ekstra data oveni sine mobildata, hvis man har Internet igennem Tørring Kabelnet, samt adgang til
YouSee musik og man kan se WEB-TV på sin mobil uden at man behøver at frygte for at løbe tør for
data, hvis man lejer en film på mobilen og bruger cromecast til at vise den på tv-skærmen så det var
måske en mulighed for folk med sommerhus eller Campingvogn. SÅ behøver man ikke et boxer
abonnement.
Endnu bedre billedkvalitet på vej. I det nye år åbner vi for mere båndbredde på en række af de mest
sete tv-kanaler på kabel-tv-net. Ved at øge bitraten vil tv-signalet blive endnu skarpere og dermed også
billedkvaliteten. Ændringen gælder de fleste HD-kanaler.
FM-radio lukker via kabel-tv-stikket Men ikke endnu i Tørring Kabelnet. Hvis vi skal levere 1GB Internet,
som vi kommer til på et tidspunkt så betyder det at vi også skal slukke for vores FM bånd, men som sagt
det sker ikke i 2017 eller 2018.
Til slut kan jeg oplyse at vi har følgende antal medlemmer:
År

Grundpakke

Mellempakke

Fuldpakke

Internet only

I alt

2016

233

265

602

-

1100

2017

276

317

511

6

1110

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde i året løb, og 2017 tegner til at blive lige så
interessant som 2016.

Kommentarer til beretningen:
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Svævende kanaler: Jørgen Mejer. Har været der og nævnt tidligere år. Men de er der ikke mere.
Men nu har vi regionspakken, så nu skulle problemet være løst.
Hvorfor er FM signal ikke taget af: Docsis 2,5 kører vi stadig med. Til opgradering til 3,0 skal der ske
udskiftninger. Der er ikke brug for 1GB så derfor holdes max 500 mb så vi kan stadig have FM
båndet kørende.
Info kanalen er dårlig i grafikken: kan den gøres bedre. Jens lægger fra Word til pdf til jpeg. Prøver
at gøre det bedre.
Infokanal ofte svag: Jens tager op med DKTV.

4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
Der er ikke truffet beslutninger i løbet af året, og dermed ikke noget at informere om.

5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Finn Holm Olesen aflagde beretning om regnskab 2016.
Blank påtegning fra revisoren.
Side 9 resultatopgørelse: Lavere indtægter pga. pakkeskift
Note 6 – penge flyttet til Middelfart sparekasse for at fordele risikoen
Resultat i 2016 er kr. 41.883, hvilket er lidt mindre end i 2015 (kr. 56.632), men stadig tilfredsstillende.
Side 10 balance– godt rustet med øget egenkapital
Side 11 Noter:



Note 1 Pakketeringsbebyr - 240 kr pr pakkeskift og 116 pakkeskift (lidt mindre end 2015) – der er
faldet ro på det.
Note 2 – Copydan udligningskonto blev afregnet på 2016 regnskabet. Var 0 kr. i 2015

Der er blevet ydet tilskud fra bestyrelsen til især grund- og mellempakken fordi vi havde mange penge i
kassen
Kommentarer til regnskab:


Internet: Problemer med betaling af internet. Regning er ikke blevet sendt ud. Det skyldes samling
af Yousee og TDC, men regning kommer på et tidspunkt.

Regnskabet kunne godkendes af generalforsamlingen

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Der er ingen forslag.

7. Fastsættelse af kontingent
Pakkeprisen er sammensat af:




Kontingent + moms
Programafgift + moms
Copydan uden moms
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Generalforsamling skal kun fastsætte selve kontingentet. Bestyrelsen foreslår kontingent uændret kr. 400 +
moms =500. Forslaget blev vedtaget.
Pakkepriserne er pr. måned (2015 i parentes):





GRUNDPAKKE: KR. – 149,00 (135,00)
MELLEMPAKKE: KR. - 249,00 (235,00)
FULDPAKKE: KR. - 463,00 (447,50)
BREDBÅND ONLY: KR. – 42,00

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
Kurt Dahm Nielsen, Jesper Frandsen og Jens Hauge er på valg, og de modtager alle genvalg. Der var ikke
andre forslag til bestyrelsesmedlemmer. De blev derfor genvalgt.
Jørgen Poulsen og Søren Therkildsen er valgt som suppleanter.

9. Valg af revisor
Foreslår genvalg af Revisionsfirma Lidegaard, hvilket blev vedtaget.

10. Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

Dirigenten lukkede Generalforsamling, idet han takkede for god ro og orden. Derefter var foreningen vært
ved et par stykker smørrebrød med øl/vand og kaffe.
Der var mødt i alt 18 op til Generalforsamlingen.

Tørring den 25-02-2017

Jørgen Larsen, referent

Peer Hansen, dirigent

