
Generalforsamling i Tørring Kabelnet, onsdag den 6-3-2019.

Afholdt i Gudenåcenteret.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Peer Hansen til dirigent.

Peer Hansen blev enstemmigt valgt.

Peer Hansen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, med

dagsorden i Tørring folkeblad den 12-2-2019 og på Tørring Kabelnets hjemmeside.

Så genera lforsa ml i ngen er beslutni ngsdygtig.

Punkt 2. Valg af referent oB stemmetæller.

Kurt Dahm Nielsen blev valgt til referent. Stemmetællere vælges, hvis det bliver

nØdvendigt.

Punkt 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 2018.

2018 blev igen et begivenhedsrigt år.

Tørring Kabelnet har 1130 medlemmer fordelt pit 279 på grundpakken, 355 på

mellempakken og 446 på fuldpakken og 49 på BB only. Rigtig mange af vores

medlemmer har valgt at gøre deres mellem eller fuldpakke til en bland selv løsning,

så de kan skifte nogle af de kanaler ud som ikke har interesse med andre og mere

spændende eller bytte dem til Streamingtjenester.

Nogle af de overskrifter som har fyldt meget, er general data protektion regulation

GDPR (Persondataforordningen) - I alt sin enkelthed kan jeg oplyse at Tørring

Kabetnet gemmer kun på de oplysninger som gør det muligt at identificere vores



medlem og hvilken pakke de har, samt om de har betalt. Når oplysningerne ikke har
relevans for os mere, så bliver de slettet.

Der blev vedtaget et nyt Medieforlig sidste sommer, som betyder at DR skal

beskæres med 20 % i år. Det betyder at fra 2A2A forsvinder der et par radiokanaler
og DR3 og Ultra bliver udelukkende sendt som streaming kanaler. Licensen bliver
også beskåret så fremover i stedet for at betale for en husstand, så bliver vi alle
opkrævet over skatten. De havde også i medieforliget fra 2073 truet med at det
terrestriske FM-bånd blev lukket i 2019. Det har de udsat, da der var nogle på

Christiansborg som fandt ud af, at så skulle vi alle have nye bilradioer og så kunne
man ikke høre trafikmeldinger, når man kørte på motorvejen. I Norge lukkede de
det terrestriske FM-net i 2017 uden at det for alvor har givet genlyd i Danmark.

lTØrring og også hele TUK-NET har vi en del Domea lejeboliger. Domea har frasagt
sig alt administration af antennebidrag, som før blev betalt over huslejen. Det skal

de enkelte foreninger selv stå for nu. Det gør det meget mere enkelt for den enkelte
lejer, forfør skulle man have en rekvisition for at skifte pakke, også selvom det bare
var fra mellempakke til mellempakke bland selv, hvor prisen er den samme. Nu

behøver den enkelte lejer blot at henvende sig til kassereren i antenneforeningen i

stedet.

Domea tog 3 % af beløbet i administrationsgebyr af prisen på pakken for at opkræve
antennebidrag. Det gør vi ikke. Vl er lidt udfordret med at få at vide hvem der flytter
ud og ind af deres lejemål og hvornår det sker. lkke fordi at det har været noget
problem indtil nu, men vi har strammet op på vores inddrivelsesprocedure, så vi ikke
pludselig står med en ubetalt regning og lejeren er væk over alle bjerge.

Det giver selvfølgelig meget ekstra arbejde for kassereren, men vi er så heldige at
vores kasserer Finn ikke er arbejdsramt af fuldtidsarbejde ved siden af , " og så sidder
han heller ikke og falder hen".

Vl valgte sidste på generalforsamlingen at fastholde samme kontingent i 2018 som i

2017, og det foreslår vi også i 2019. Det betyder ikke at pakkepriserne fastholdes, da

der er prisstigninger på Copydan og programudbyderne.

Det er ikke noget ved at have et net uden indhold, det er jo det som giver værdien.
Det andet er jo bare isenkram.

I uge 8 og 9 startede vi den store opgradering af Tørring Kabelnet, hvor vi

opgraderede det aktive og passive sendenet. Vi førte motorvejen helt ud til



slutbrugeren. Det betØd at der var afbrydelser af signalet i dagtimerne. Vi

informerede på lnfokanalen, på Facebook og på hjemmesiden, samt vores TUK-NET

App, hvornår der kunne forventes forstyrrelser. Afbrydelserne var nogle gange korte

og nogle gange lange, og det hele skulle virker igen efter kl. 17.30, det holdt dog ikke

altid stik.

Vi udvider datamængden så vi fremover kan tilbyde 1 GB lnternet i sekundet docsis

3.1 kan iteorien levere 10 GB/sek. Der er slet ingen af jer som har brug for det på

nuværende tidspunkt, men så er vi fremtidssikret nogle år frem i tiden. Det betyder
desværre også at jeres FM-radioer i huset som er koblet på fællesantennen, blev lidt
stille. Fremover skal radiokanaler streames fra telefon eller tablet/pc'er, I kan også

finde radioprogrammer på jeres fjernsyn / boks eller købe en stueantenne.

Da vi stod her sidste år fortalte jeg, at vi i TUK-NET havde været betatester på den

nye 4K boks. Den kom på markedet i starten af februar sidste år, og giver adgang til
hele YouSee universet. Boksen optager programmet i skyen og der er adgang til
optagelserne, blot der er en lnternetforbindelse.

Geoblocking blev ophævet 1. april, så man nu også kan se sine tv-programmer og

optagelser selvom man sidder et eller andet sted i Europa.

Arkivtjenesten blev udvidet og der blev giver adgang til Paramount filmarkivet til
dem som har fuldpakken.

YouTube blev tilføjet som tv-kanal. Comedy Central (som nu hedder Paramount Fox)

blev tilføjet i grundpakken, ligesom Nickelodeon Junior kom i fuldpakken).

YouSee begyndte at producere indhold i form af CHiChi tv og Xee Tv (X=Fox I ee=

youSee) og andre udsendelser som kun kunne ses af YouSee kunder.

Der kom flere Streamingtjenester som man kunne udskifte sine programmer med

bl.a. Viaplay og senest er også Netflix kommet til. Det er væsentligt billigere at

udskifte 5 eller 5 af de kanaler man ikke ser med en streaming tjeneste fremfor at
købe dem ved siden af.



Der blev også indført yousee More, hvor hvis du har et youSee produkt i form af

bredbånd eller telefoni, så får du en ekstra fordel - hvis du har 2 produkter, så får du

3 ekstra fordele. Fordi vi kØber vores tv-programmer så "billigt", så udløser tv
pakken ikke en ekstra fordel på nuværende tidspunkt. Det er kun for dem som

betaler 259 om måneden for grundpakken.

Det er blevet en kæmpe udfordring for os som antenneforening at fortælle om alle

de muligheder I har via jeres antennestik. Derfor har vi også brugt en del energi på

at sende nyhedsbreve ud og afholde en stor TUK-NET messe i Ølholm den 10. marts.

Vi havde besØg af youSee bilen på torvet 20. maj, og vi havde et Bland Selv event 14.

november.

Vi havde også planlagt at deltage i forårsmessen sidst i februar, men den blev

desværre aflyst. Så vi har virkelig forsøgt at komme ud tiljer og fortælle om

mulighederne. Ligesom vi altid er tilgængelig på telefon og mails.

Hvad sker der så i 2019?

Ombygningen af vores anlæg til Docsis 3.1 er overstået, det gav en del ekstra

arbejde til bestyrelsen med at afhjælpe fejl (ny kanalsØgning / modem setup).

Kanalomlægningen er udf6rt, der er forsvundet nogle kanaler, nogle har fået nyt

navn, og nye kanaler er kommet til.

Samsung har lige markedsfØrt deres nye TV - 219 tommer.

Kommentar til beretning.

Der var fra forsamlingen et spørgsmål fra et infobrev, der var udsendt til
medlemmerneit zAfi . Jens besvarede spørgsmålet.

lkke flere spørgsmå1.

Beretningen enstemmigt vedtaget.

Punkt 4. Forelæggelse af beslutning truffet af bestyrelsen, som skal forelægges
generalforsamlingen

Der var ikke kommet forslag fra bestyrelsen. I beretningen er beskrevet, hvad der

bliver lavet i anlægget 2019.



Punkt 5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år 2018.

Finn Holm Olsen aflagde beretning om regnskab for 2018. Blank påtegning fra
revisor.

Årsresultatet blev et overskud 185.705kr. 3 1-1 7-ZAt8, i 2O],7 . -26.456kr.

Ege n ka pit al 2.352.469. Kr. pr . 3L-12-20L8, a 2OL7 . 2.1,66.7 63kr .

Årets resultat bliver tillagt egenkapitalen.

Regnska bet enstemmi gt vedtaget.

Punkt 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

Punkt 7. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 500kr. incl. Moms.

Enstemmigt vedtaget.

Jens viste skabelon over priser fra forskellige udbydere. Tørring Kabelnet er absolut
konkurrencedygtig.

Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppeleanter.

Bestyrelsesmedlem Jesper Frandsen modtager genvalg. Valgt

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen modtager genvalg. Valgt.

Bestyrelsesmedlem Jens Hauge modtager genvalg, Valgt.

1. Bestyrelsessupleant. Birgitte Dejrup Christensen. Valgt
2. Bestyrelsessupleant. Søren Therkelsen. Valgt.

Punkt 9.Valg af revisor.

Lidegaard revisor og rådgivning blev genvalgt.

Punkt 10. Eventuelt.

Finn Holm Olsen fortalte om de pr@velser, der er ved at få en ny bogholder.



Finn roste den afgående bogholder, Camilla. Camilla er stadig indover til hjælp indtil
videre.

Der var ros til bestyrelsen for hurtig hjælp og service når det varf er påkrævet.

Omlægning af kanalerne er desværre nok en irriterende tilbagevendende

begivenhed. Desværre ikke noget, at Tørring Kabelnet kan gøre noget ved. Men vi

protesterer hver gang igennem Tuknet.

Kl. 20.15 afsluttede Peer Hansen generalforsamlingen, og takkede for god ro og

orden. Peer Hansen fik overleveret vin for indsatsen.
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Dirigent: eer Hansen
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Referent: Kurt Dahm Nielsen






























