Tørring kabelnet- Generalforsamling 2018
Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, onsdag den 7-3-2018 kl. 1930 i Gudenåcenteret.
Referat ifølge dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Peer Hansen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med dagsorden i Tørring
Folkeblad den 20-2-2018 og TKN hjemmeside. Dermed er generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.
2. Valg af referent og stemmetællere.
Kurt Dahm Nielsen 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 foreningens virke i 2017.

Beretning for TKN 2017
2017 blev endnu et begivenhedsrigt år i TKN
Vi har 1128 medlemmer fordelt på:
Grundpakken
Mellempakken
Mellempakken Bland Selv
Fuldpakken
Fuldpakken Bland Selv
Digitalt filter

289
229
103
473
10
24
1128

Vi har lagt NETFLIX på som tv-kanal. Vi har tilføjet en e-sport kanal. Vi har udvidet tv-arkivet m.m.

Når man ser en gennemsnitlig husstand i dag, så er det sjældent at der bare er et fjernsyn i husstanden som familien
samles om.
Tv-markedet er i opbrud. Udviklingen går fra Flow tv til Streaming. Både på landsplan og i TKN nedgraderer
medlemmerne deres tv-pakker for at supplere dem med streamingtjenester. De fleste har mobiltelefoner og tablets,
pc’er som de også bruger til at se fjernsyn på og hente data ned med. Derfor skal vi også i fremtiden kunne levere de
ydelser som vores medlemmer efterspørger. Der lægges stor vægt på kapacitet og Internethastighed.
Vi har i samarbejde med TUKNET besluttet at opgradere vores net til DOCSIS 3.1. Dvs. at vi skiftede alle forstærkere og
standere samt konnekterer ind imod den enkelte husstand. Der blev også etableret flere fremskudte forstærkere. De
har betydet at der i fremtiden vil komme meget få fejlmeldinger i Tørring, hvad angår signal kvalitet og alle får et meget
klarere og bedre billeder på deres skærme.

Mails
Vi har været udfordret på mails sidste år. Det væltede ind med spam mails i foråret. Vi blev så flyttet over på en ny
platform med en bedre virus/span filter og vi fik ny brugerflade på vores webmail. Alligevel er der nogen af vores
medlemmer som er blevet hacket, hvilket betød at vores udgående server blev blacklistet hos Microsoft fordi den stod
og sendte en masse spam afsted. Det betød at de medlemmer der havde mail der hed @Gmail / @Hotmail ikke kunne
bruge deres mail. I Lindved fandt man et medlem, som var blevet hacket og hvis mail sendte over 5000 mails på 4 dage.
Problemerne skulle være løst nu, men det er utrolig vigtigt at holde sin pc opdateret med et godt antivirus program.

YouSee har taget deres kundeservice hjem i stedet for at have det udliciteret til Sitel, det skete fra 1. december

TUK-NET er en meget aktiv antenneforening. Vi er den frække dreng i klassen, som tænker ud af boksen. Det betød
også, at vi i marts måned havde besøg af Jaap Postmann Administrerende koncerndirektør for TDC Group og direktøren
for YouSee afdelingen Eva Birgitte Bisgaard sammen med nummer 4 og 5 fra toppen besøgte TUK-NET til et dialog møde
omkring hvordan det er at være antenneforening i dagens Danmark.

Det er fint at YouSee lover 1 GB Internet download til alle deres kunder, men når vores net ikke er opgraderet til dette,
så er det lidt svært at levere varen. Vi har investeringen for at de YouSee kan tjene pengene. Det er de enkelte
bestyrelser som står for skud, når der er sort skærm nytårs aften eller hvis deres support ikke umiddelbart kan hjælpe
vores medlemmer.
Jeg nævnte tidligere at vi havde sparet op til at opgradere den del af nettet som var vendt ind imod vores medlemmer,
men hvis vi skal levere den mængde af data som fremtiden fordrer, så kræver det, at vi får sat en del isenkram op i
hovedstationen, så vi kan få den store motorvej ført ind i byen. For Tørrings vedkommende, så er det en investering på
over 5,2 millioner, som vi skal ud og hente hos vores medlemmer.
ROLIG NU !!!!!!!!!!!
Vi – TUKNET - har i det seneste 1½ år været I forhandlinger med YouSee og Stofa samt andre udbydere. Vi har regnet på
hvad der skal til for at vi driver vores eget Internet. Vi har set på hvordan de gør det i andre steder i landet. Vi har målt
og vejet alle leverandørerne.

Det der har været kerneværdier for os er:
Stabil leverance
Markedsførende med ny udvikling
Stort produktudvalg – Der er ikke noget ved at have et godt net, hvis du ikke har noget at putte i det
Internet af høj kvalitet
Konkurrencedygtige priser – Vi er amatører som konkurrerer i et kommercielt marked
Kvalificeret support til vores medlemmer
Nærhed.

Det har resulteret i at vi har tegnet en 4-årig lang kontrakt med You See imod de betaler ombygningen af alle vores
anlæg i TUKNET. Samlet set over perioden med de penge som stryger frem og tilbage, så er det en samlet entreprisesum
over 20 millioner, så det er ikke en lille bolsjebutik, som vi driver med venstre hånd. (You See betaler 2,6 millioner – TKN
2,6 millioner)
Vi opgraderer alle antenneanlæg i TUKNET i slutningen af 2018, og hvad der er VIGTIG, vi skal ikke have en krone op af
lommen.
Der er foreninger med en samme størrelse som os, der har fået tilbudt en opgraderingsaftale imod en binding på 14 år.

Opgradering – Hvad sker der så.
I har allerede oplevet forrige sommer, at vi havde nogle kortvarige afbrydelser, imens de skiftede standeren og
forstærkerskabet. Det vil I opleve igen i slutningen af 2018
Vi opgraderer vores kapacitet, det betyder:
Farvel til FM-radio.
Overvågning af nettet
Kan forebygge problemer inden de opstår.
Der vil komme informationer på vores hjemmeside, infokanalen og Tørring Folkeblad, når køreplanen ligger klar ultimo
2018.
Fakta om YouSee More
Det nye fordelsunivers indeholder følgende ni fordele til en start. Man kan altid skifte en
fordel ud efter 30 dage:










C More
YouSee Premiere
Pling Lite
YouSee Musik
Bookmate
Nick Jr. Play
Sikkerhedspakke
Dobbelt op på mobildata
BT

NETFLIX – HBO – VIASAT FILM – Egen produceret udsendelser – Cafe Hack - Suits
Chromecast –
YouSee musik Opdateret bitraten på tv og musik
Prisstigninger. Ikke hos os vi fastholder kontingentet.
Messe i Ølholm 10. marts
Tak til bestyrelsen
Kommentarer til beretningen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen.
I beretningen er der beskrevet hvad der skal investeres i opgradering i årene 2018-2019. Så der var ikke noget at
informeremere om.
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. 2017.
Finn Holm Olesen aflagde beretning om regnskab 2017.
Blank påtegning fra revisor.
Resultatet blev et mindre underskud på ca. kr. 26.000 på grund af at afgifter til You See fra 2 kvartaler 2016 der
blev betalt i 2017. Der var en omlægning af regnskab ved you See der var skyld i forsinkelsen.
TKN har stadig en solid egenkapital. 2.166.763kr.

grund af, vi betaler copydan en gang om året, er der ingen refusion ved for meget betalt copydan afgift i det
forløbne år.
Tuknet betaler for service af anlægget.
Tuknet betaler for forsikring.
Foreningen er udmeldt af FDA.
Regnskabet blev godkendt.
På

6.

Der var ikke indkommet forslag.

7,

Kontingent.
Kontingentet blev fastsat til 500kr. incl. Moms
Pakkeprisen er sammensat af
Kontingent + moms
Programafgift + moms
Copydan ikke morns belagt.
Pakkepriser er pr. mdr.
Grundpakke kr. 169
Mellempakke kr. 269
Fuldpakke kr.479
Bredbånd only kr. 42

8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter

Finn Holm Olesen modtoggenvalg
Jørgen Larsen modtog ikke genvalg. Jørgen W. Poulsen blev valgt.
Søren Therkildsen blev valgt
9.

til

1. og 2. suppleant

Valg af revisor.

Revision og rådgivnings firmaet Lidegaard blev genvalgt.

10. Eventuelt.
2 medlemmer klagede over indstråling. Der vil blive taget hånd om det, for fejlen må kunne findes.
Ros til Finn og Jens for hurtig support. Vin til Jprgen og Peer.

Tørring den 7-3-2018

Kurt Dahrn Nielsen, referent

Peer Hansen, dirigent

