Kr.

HUSK ved flytning at afmelde BetalingsService via dit pengeinstitut,
selvom du flytter indenfor Tune

Bestyrelsen henstiller, at ejerskifte meddeles Tune Kabelnet
med oplysning om fraflytningsdato og ny ejers navn.

Ved ejerskifte:

Tilslutningsafgift dækker alene tilslutning til Tune Kabelnet. Herudover skal
den enkelte betale for stikledningsmontering og etablering af stikdåse i hus.
Den enkelte grundejer forestår selv gravning og nedlægning af stikledning,
og denne opgivne pris dækker således udelukkende monteringen af tilslutningskabel samt én stikdåse i huset.

*) Kontingentet vil udgøre kr 1.690 + kr 220 = kr 1.910 (fuld pakke) hvis vi
vælger fuld UHF løsning. Grundpakken vil udgøre kr 750 + kr 220 = kr 970.

Kontingent fuld pakke 2004 *)
1.690,00
Kontingent grundpakke 2004 *)
750,00
Rykkergebyr
150,00
Service-/Administrations-/Ejerskiftegebyr
250,00
Pakkeskiftgebyr
500,00
Fra-/Tilkobling
Dagspris
Tilslutningsafgift til Tune Kabelnet
3.000,00
Etablering af Internet på eksisterende TV-tilslutning
965,00
Flytning af Internet til eksisterende internet-tilslutning
275,00
Flytning af Internet til ny internet tilslutning inkl. servicegebyr
900,00
Internet afgift pr. måned
125,00
Fast offentlig IP adresse (pr. måned)
50,00
Router til Internet
Dagspris
Stikledning fra stander til hus, samt montering af én stikdåse
Dagspris
inde i huset. Dagspris pr. 1-1-04:
ca. 1.500,00

PRISER OG GEBYR:

Forslag til TAKSTBLAD for 2004

Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad
Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Bernt Freiberg, Tage Lauritsen og Christian Gravad
Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
På valg er: Hanneke Spijkers Arlgade og Lene Wiisbye
Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er: Peder Pedersen (revisor) og
Inger Jensen (revisor suppleant)
Eventuelt
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Lad også din stemme blive hørt !

Vælg af dirigent

1.

Dagsorden i følge vedtægterne:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
torsdag den 4. marts 2004, kl. 19:00
i Tune Menighedscenter

HUSK at tilmelde dine Tune Kabelnet/Internet regninger til BetalingsService, da
du ellers kommer til at betale et servicegebyr på kr 15,00 pr. regning fremover.

Hvis du vil med på Internettet...
• Så start med at sende din tilmelding til kabelnet@tunenet.dk, via hjemmesiden
http://www.tunenet.dk (Internet / Tilmeldingsformular) eller pr. brev eller telefon
• Derefter modtager du en faktura. Når din betaling er modtaget, kontakter vi dig
og tilrettelægger din installation
• Læs mere på http://www.tunenet.dk — hvad det hele koster

Vidste du om Tune Kabel-Internet, at ...
• Du får Internet med en hastighed der er 2-5 gange den mest udbredte ADSL
hastighed, til 125 kr pr måned – godt en tredjedel af dennes pris
• Du får Internet med en hastighed så du kan hente 1 Megabyte på 2-4 sekunder
• Der er fri trafik uden mængde- og minuttakster
• Du kan tale i telefon samtidigt med, at du er på nettet
• Vi har Intranet for Tune Kabel-Internetbrugere på http://intranet.tunenet.dk

Vidste du at ....
• Tune Kabelnet leverer 21 TV-kanaler og 15 FM-kanaler
• Via set top boks fra Canal Digital kan du få yderligere 12 tv-kanaler + Kiosk kanalerne
• Tune Kabelnet leverer til 90% af husstandene i Tune
• Du er fri for at spekulere på opgradering af udstyr eller hvornår antennerne skal
udskiftes pga. naturens luner
• Mod en fast afgift, der er forholdsmæssig lavere end hos de store kommercielle
udbydere, er du sikret lige de programmer, vi har stemt om i Tune Kabelnet - og
ikke flere
• Samtidigt har den enkelte husstand mulighed for at udvide programsortimentet
i flere trin, helt op til, hvad der svarer til hjemme-parabol-pakkernes guld- og
sølvpakker med en set-top boks
• Endelig er Tune Kabelnet fremtidssikret og tilbyder Internet med fri trafik, der er
mange gange hurtigere og samtidigt meget billigere end nogen kommercielle
udbydere, uanset medium og har samtidigt kunnet fastholde vor uafhængighed

TUNE KABELNET

Postboks 1215 • 4000 Roskilde • Giro 8 17 69 73
Telefon/Fax 46 13 63 43 • kabelnet@tunenet.dk
http://www.tunenet.dk

Indsendt af:
Poul Erik Rasmussen
Engstien 9, Tune

KABELNET

TUNE

Forslag 2:
Alternativ til Forslag 1. Fjern TV5 fransk og ind med EuroSport i stedet for.

Forslag 1:
Skift ViasatSport ud, og ind med EuroSport Nordic igen.

1b) Skift ViasatSport ud, og få Eurosport Nordic ind igen
“Dem der engang stemte, for at få ViasatSport, må efterhånden have indset,
at det er en dårlig sportskanal. Der er en masse golf, gamle boksekampe, en
masse genudsendelser, ingen vintersport samt udenlandske kommentarer.”

Indsendt af:
Birgit Knudsen
Begoniavej 7, Tune

1a) Eurosport på TV-nettet igen
“Jeg kan ikke tro, at jeg er den eneste her i Tune der er vild med tennis, og det
er der ikke meget af på ViasatSport, så lad os få Eurosport ind igen.”

FRA MEDLEMMERNE:

1) Kontingentet deles i 2 rater med forfald 1. februar og 1. juni.

FRA BESTYRELSEN:

INDKOMNE FORSLAG

Indsendt af:
Kenneth Steen Hansen
Hyrdestien 5, Tune

“Der indføres et grundkontigent der alene dækker andelen af faste årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af radio- og TV-nettet samt udgifter til lovgivningsmæssig påbudte kanaler.”

3) Indførelse af grundkontingent:

Indsendt af:
Dan Bjerring
Egevej 3, Tune

“Jeg vil gerne stille følgende forslag til generalforsamlingen:
Programudbuddet udvides i “den store pakke” med Viasat Sport 2 + Viasat
Sport 3.
Forslaget begrundes med at det vil være ekstra attraktivt at udvide sportsudbuddet med de nye kanaler, og det kan ifølge mine oplysninger gøres for en
nærmest minimal ekstrabetaling, fordi vi i forvejen har Viasat Sport 1. Samtidig
vil det være at betragte som en prøveperiode frem til næste programafstemning, så medlemmerne ved, hvad de får, og vi undgår misforståelser omkring,
hvad de pågældende kanaler indeholder.”

2b) Programudbuddet udvides med Viasat Sport 2 + Viasat Sport 3

Indsendt af:
Søren Olsen
Tune Parkvej 31

Prisen for ”Viasat Sport 1” er kr. 4,75 pr. md. – samlet pris for alle tre Viasat
Sport-kanaler er kr. 5,95 pr. md. Priserne er ekskl. moms, så den reelle merudgift er altså kr. 1,20 x 1,25 = kr. 1,50 pr. md. inkl. moms - for to yderligere
kanaler!”

“Jeg vil hermed gerne stille følgende forslag til generalforsamlingen den 4.
marts 2004: Sportskanalen ”Viasat Sport” blev den 1. februar 2004 delt op i 3
kanaler: ”Viasat Sport 1, 2 og 3”. Da vi allerede har den ene ”Viasat Sport”-kanal
i vores net (”Viasat Sport 1”), foreslår jeg, at vi tager de to øvrige (”Viasat Sport
2 og 3”) ind på vores net, og dermed bruger to af de ledige kanaler vi har til
rådighed.

2a) ViasatSport 2 + 3 ind på vores net

Indsendt af:
Bodil Merl
Åkandevej 5, Tune

“Må jeg foreslå til generalforsamlingen at der bliver sat en mand af til at ordne
de nye kanaler, rund om i de små hjem, der er nok andre pensionister som ikke
kan stille på TV.”

5) Hjælp med at indstille kanaler efter omlægning

Indsendt af:
Peter Christensen
Tinggårdsvænget 14, Tune

Jeg ser frem til at høre fra bestyrelsen.”

Såfremt der ikke kan findes en umiddelbar løsning på vores problem, vil jeg
gerne have det med som et punkt på næste generalforsamling.

1) Flytte alle stationer ned under “S20” , det har stort set været muligt indtil
denne kanalomlægning.
2) Prioritere de stationer som har opnået flest stemmer ved afstemningen i
november således, at de får kanaler under “S20”

Jeg forstår at omlægningen er nødvendig for at kunne opdele frekvensbåndet
i grund- og fuld pakke. Men konsekvensen for os har ikke været omtalt i forbindelse med beslutningen om pakketering. Jeg synes at Tune Kabelnet, som jeg
normalt anser for at være meget betænksom, bør eliminerer problemet ved en
af følgende løsninger:

“Kanalomlægning giver os store problemer med at se en række populære kanaler. På 2 af husets 4 TV er det ikke muligt, at modtage kanaler højere end “S20”.
Uheldigvis har Tune Kabelnet valgt at placere en række populære stationer på
kanalerne højere end “S20”.

4) Ny kanalomlægning

