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Generalforsamling Tune Kabelnet 2008
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april 2008 i Tune Menighedscenter fra kl. 19.00.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Tune Kabelnet
Version 1 – 27. april 2008 (HAR)
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1. Valg af dirigent
Næstformand Knud Reinhardt åbner generalforsamlingen og foreslår Frede Kruse Christiansen
som dirigent, som bliver valgt.
Dirigenten takker for valget, og konstaterer at generalforsamlingen er blevet varslet i januar
iflg. vedtægterne, at materialerne er postet 10. april, også i overenstemmelse, dagsordenen er
også tilføjet de aktuelle navne, og spørger om der er nogen der bestrider, at generalforsamlingen er lovlig. Det er der ikke, generalforsamlingen bliver dermed erklæret lovlig.
Svend-Erik Stampe og Inger Jensen bliver godkendt som stemmetællere. Der er 32
stemmeberettigede og ingen fuldmagte. Når formanden kommer er der 33 til stede.
Materialet er af unormal beskaffenhed, men er udsendt som det er modtaget. Vi tager det i
den rækkefølger det foreligger.

2. Formandens beretning
Dan Berring byder velkommen til den ordinære generalforsamling. I 2007 blev udvidelsen i vor
hovedstation afsluttet.
Foreningen er gældfri. Det har altid været foreningens målsætning.
Vi følger løbende digitaliseringen, som i efteråret 2009 betyder, at det analoge net lukkes.
En konsekvens af den fremtidige situation for TKN er, at der skrues ned for det antal analoge
kanaler, som leveres i vores net.
Det kan allerede nu fastslås, at man for at modtage de digitale kanaler må købe en digital settop-box. Bestyrelsen forventer, at der i de digitale løsninger etableres forskellige
tillægspakker.
Tune Kabelnet er i dialog med flere leverandører, og vi forsøger at spille kortene rigtigt for at
få den bedst mulige aftale. Det er årsagen til, at ingen har fået oplyst det endelige resultalt at
den gennemførte kanalafstemning.
Kanalafstemingen blev også denne gang gennemført i eget regi – med en betydelig besparelse.
Det havde være 2-3 gange så dyrt at få den gennemført af eksterne leverandører. Og lad mig
bare slå fast, at kanalafstemningen ikke umiddelbart medfører ændringer i vor kanaludbud.
Det er vigtigt for bestyrelsen at slå fast, at Tune Kabelnet fortsat skal eje infrastrukturen. Vi
regner med det kommende år at få nedgravet fiber fra hovedstationen frem til øernes
knudepunkter.
I det forløbne år har er der lagt mange timer i vedligehold og support at internettet.
Der indløber i dag så mange henvendelser, så bestyrelsen må erkende, at vi ikke længere er i
stand til at magte opgaven. Derfor har vi et ønske om, at installationsarbejde og
problemløsninger i hjemmene outsources. Der er indhentet tilbud på sådanne løsninger eventuelt i kombination med hele internetleveringen til Tune Kabelnet.
Det seneste år har bestyrelsen modtaget næsten 8.500 mails.
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De private installationer giver stadig i nogle tilfælde anledning til problemer. Vi leverer signalet
til standeren - fra standeren ind til egen ejendom er det den enkelte parcelejer, der skal sikre,
at installationen er i orden.
Vi har et glimrende samarbejde med vores servicepartner.
Internettet i Tune Kabelnet er en rigtig god ydelse, som mange andre foreninger misunder os.
Vi leverer i dag både radio- og TV-kanaler, og det gør vi ud fra de forudsætninger, der nu er
blevet givet til Tune Kabelnets bestyrelse.
Vor økonomi er sund, og det skal den fortsat være. Men formuen er nu helt i bund, og der er
intet likviditetsoverskud.
Radio-tv udbyderne vil også fremover påfører os ekstra udgifter.
Her til slut vil jeg opfordre medlemmerne til, når de skal købe nyt TV, at tænke meget over,
hvad fremtiden kommer til at byde på.
Hermed afsluttes beretningen og der er mulighed for at stille spørgsmål til beretningen.
Lars Peter Hansen siger at det har været svært at komme igennem på internettet og spørger
om der er kapacitetsproblemer.
Tage Lauritsen: intranet.tunenet.dk + IP-adresse er meget nyttige værktøjer ved
driftproblemer. Der har været få driftproblemer, Tune Kabelnet er en af de 3 bedste i
Danmark. Der er nogle gange hård belastning af firewallen pga fildelingstrafik pga hundredevis
af samtidig sessioner.
Peter Thornemann: Mailleverandør har desværre oplevet nogle problemer med leverandøren.
Men I må sende fejlmeldinger til os i bestyrelsen, vi skal have den service vi betaler for.
Mogens: Har haft en del perioder i 5-10 minutter hvor han slet ikke kunne komme i forbindelse
med Tunenet.
Peter Thornemann: De har lavet vedligehold på injen og de har overskredet tidsfristen.
Dirigenten: Der er ikke andre spørgsmål eller kommentarer. Beretningen er enstemmigt
godkendt. Tak for det.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Ordet går til kassereren som forelægger regnskabet.
Kenneth Rossen: Hvorfor bruger man ikke pengene til at opgradere internet-forbindelsen?
Internet-abonnenterne skal komme i første række fordi det er dem der bidrager med det
største overskud.
Peter Thornemann: Vi skulle først sikre at vi havde økonomien i orden og have den store
omlægning først, inden vi kunne begynde at bruge penge på internettet. Men vi går i gang
med gravning til den ø-opdeling. Vi undersøger flere muligheder. Det er både tv- og internettet
der får glæde af den ø-opdeling. Men internetbrugere er også tv-brugere.
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Tage Lauritsen: Planen er at have maks. 200 på én ø.
Mogens Christiansen: Programafgifter. Hvordan kommer vi til det tal. Markedsføringsbidrag?
Programpakkerabatter?
Peter Thornemann: Programpakkerabatter får vi ikke. Men fordi vi har forhandlet en samlet
programpakke hos leverandøren får vi markedsføringsbidrag. Og det tal er selvfølgelig
fratrukket programafgiftsbeløbet. Ellers var tallet højere på fuldpakken, fordi det er den eneste
vi betaler for.
Dirigenten spørger om der er flere spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet eller til aktiver
og passiver. Regnskabet bliver enstemmigt godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Forslag til ændring af vedtægterne er ikke til behandling her fordi halvdelen af medlemmerne
ikke er tilstede i dag. Disse forslag bliver videresendt til ekstra-ordinær generalforsamling. Det
er dem der vedrører, fra bestyrelsen, § 7 og § 9 i vedtægterne, samt forslag fra Finn
Værnholdt § 12.
Næste punkt er beslutningsforslag 1 t/m 9 fra Mogens Christiansen. Dirigenten foreslår at
foreslag 1, 2 og 3 bliver afvist og salen er enig.
Spørgsmål 4 vedrører teknik. Vi kan ikke garantere, at du ikke skal købe en set-top-box,
tværtimod, så kan vi garantere at du skal ud og investere i sådan en hvis du vil modtage
digitale kanaler, da der bliver et mindre udbud af analoge kanaler. Det er vejen frem.
Mogens Christiansen: Jeg trækker forslag 4 og 5.
Dirigenten går videre til nummer 6. CopyDan oplysninger og separate opkrævningen.
Peter Thornemann: på medlemsmødet blev tallene vist. Det koster det samme om du får én
kanal eller om du får 34 kanaler igennem systemet.
Mogens Christiansen: Jeg trækker forslag nummer 6.
Dirigenten: Så er der nummer 7 vedr. kontigenter.
Peter Thornemann: Jeg ved ikke hvor de udsagn kommer fra. Vi opkræver ikke for meget
Copydan/Koda. Vi opkræver ikke for meget kontingent, da vi opkræver iflg. Takstbladet som
bliver godkendt på generalforsamlingen.
Mogens Christiansen: Jeg trækker forslag nummer 7.
Dirigenten: forslag nummer 8 omkring CopyDan afgifter.
Peter Thornemann: Vi indberetter til CopyDan den 31.12 og den gælder for det efterfølgende
år. De kanaler vi har per 31.12.2007 ligger således til grund for det beløb vi betaler i
CopyDan/Koda 2008. Kun hvis der sker væsentlige ændringer, f.x. vi mister 10 kanaler, kan vi
lave en ny indberetning til CopyDan. Vi accepterer derfor kun skift af grund/fuldpakke én gang
om året, fordi vi hænger på afgifterne og programafgifterne på den måde.
Mogens Christiansen takker for svaret.
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Dirigenten: Så er vi nået til forslag 9, som vedrører danske lovkrav om prisoplysninger.
Peter Thornemann: De tal vi har sat på vores kanalafstemning er vejledende, for at give en
indikation. Det er ikke 100% faste priser, det står der ikke nogen steder. Vi må prøve at være
bedre til sikre, at tallene på papir- og online-versionen for radio/tv er de sammen.
Mogens Christiansen: Det er fint, at I fremover vil gøre det rigtigt.
Dirigenten: Forslag 10. Her begynder Mogens at bruge vedtægtsbegrebet. Han er i direkte
modstrid med vores mangeårige, gentagne beslutninger om, at vores vedtægter ikke
indeholder bestemmelser af teknisk karakter, end sige programvirksomhed og lign. Det skal
ikke indføres i vedtægterne ad denne vej. Dirigenten synes ikke, at ting omkring Nordiske
programmer skal stå i vores vedtægter. Nogle kan vel huske, at vi på tidligere
generalforsamlingen stemte et program ind, og næste år stemte vi det ud igen, osv. Det kan
ikke være meningen med en generalforsamling.
Mogens Christiansen: Jeg har gjort det i den bedste mening. Men jeg trækker forslaget.
Dirigenten: Så har vi nået alt fra Mogens Christiansen frem til Stort B som omhandler
vedtægtsændringer i 2006 som ikke behandles her, nu er vi nået til det punkt der starter med
”Tilføjet efter informationsmødet den 28.2”. Det er ikke den måde man stiller forslag til
vedtægtsændringer på, når man starter med at skrive ”Det ville være korrekt af bestyrelsen,
at...”. Hvis Mogens vil have en debat om dette, må han og bestyrelsen mødes direkte, men
ikke bruge generalforsamlingens tid. Så det er afvist.
Så kommer der på side 7 ”Alternativt foreslår jeg en ændring til § 5”. Den eneste ændring i
forhold til vores nuværende vedtægter er 15 dage, fra 1. marts til 15. marts. Mogens
fastholder forslaget, og derfor bliver det sendt videre til den ekstra-ordinære
generalforsamling. Der er ikke flere indkomne forslag.

*** PAUSE ***

5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad.
Dirigent: Dagsordenens punkt 5, som hedder fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad.
Peter Thornemann gennemgår budgettet og fortæller at der bl.a. er afsat penge til at opdatere
gamle routere hos nogle medlemmer. Skal sikre en bedre hastighed så alle får Quality of
Service. Det fremgik af budgettet, hvor meget internettet subsidierer TV-siden med og at det
er rimelig meget. Hvis vi skal købe den HelpDesk support ud i byen, så falder den del af
overskud på internettet ret kraftigt.
Lars Peter Hansen: Hvem afgør at vi skal betale for alle disse kanaler, er det medlemmerne, er
det bestyrelsen eller hvordan i alverden er det sat sammen det her.
Peter Thornemann: Det tal der bliver vist, er din ”egen” afstemning, det er beløbet vi ville
ende op med, hvis det kun er disse programmer der kommer til at ligge i programudbuddet. Vi
arbejder stadigvæk med programleverandørerne, derfor er kanalafstemningen ikke
offentliggjort endnu, men der er ikke sket de store ændringer i programmønsteret i forhold til
hvad vi havde allerede. DR-Update har skubbet SAT1 ud i grundpakken. Budgettet er lagt efter
at vi skal have det samme antal kanaler i år. Mht digitaliseringen hvor vi fjerner de dyreste
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kanaler efterhånden som det bliver muligt og omlægger dem til digitalt som medlemmet selv
skal tage for på den måde at nedbringe prisen på den analoge fuldpakke.
Dirigenten spørger om der er andre spørgsmål.
Mogens Christiansen: er boxer allerede ind i billedet nu eller kommer de senere.
Peter Thornemann: Boxer er ikke et alternativ for Tune Kabelnet.
Dirigenten: Der er ikke andre spørgsmål til det fremlagte budget og budgettet er godkendt.
Peter Thornemann: Bestyrelsen bestemmer programudbuddet ud fra det fastlagte budget. Hvis
man ønsker et mindre programudbud, skal man stille ændringsforslag til budgettet.
Lars Peter Hansen: Var det muligt af det fremsendte materiale at se hvilke kanaler der fremgik
af budgettet?
Dirigenten gør opmærksom på, at bestyrelsen ikke kan offentliggøre kanalafstemningen endnu
pga igangværende forhandlinger med programleverandørerne.
Peter Thornemann: Det blev præsenteret på medlemsmødet i februar i Tune Hallen, det er der
hvor man har muligheden for at komme og høre og stille spørgsmålene. Det har I selv været
med til at pålægge os.
Takstbladet. På grundlag af det budget, så er dette takstbladet for 2008. Det er en fuldpakke
på 2.530 kr, grundpakke på 492 kr. Resten af priserne er sådan set uændret i forhold til 2007.
PBS gebyret opkræves bagud. At tilmelde sig elektronisk girokort er ikke det samme som at
melde sig til Betalingsservice.
Dirigenten: Takstbladet bliver vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Til valg for en to-årig periode er Bernt Freiberg, Tage Lauritsen og Flemming Grønager. Der er
ikke andre, de 3 er genvalgt.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er: Dan Bjerring (2. suppleant) og posten til 1. suppleant (Henning Bech stiller ikke op
igen). Jan Grønsund og Kenneth Rossen stiller op. Der skal skrives 2 navne på stemmesedlen.
Den der har fået flest stemmer, vil være 1. suppleant, den næste 2. suppleant.
Kenneth Rossen, Jan Grønsund og Dan Bjerring præsenterer sig selv.
Der er 32 der har afgivet stemme. 1. og 2. suppleant har fået lige mange stemmer. Jan
Grønsund får 3 stemmer. Kenneth og Dan får 28 stemmer hver.
Dan Bjerring: Jeg foreslår Kenneth som 1. suppleant, fordi hvis nogen af bestyrelsen går, har
vi brug for en der kan noget med teknik.
Dirigenten: Kenneth accepterer posten som 1. suppleant, Dan Bjerring er 2. suppleant.
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8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Svend-Erik Stampe er genvalgt som revisor. Inger Jensen er genvalgt som revisorsuppleant.
Vores egne revisorer og de eksterne revisorer har konstateret at alt vedrørende vores
regnskab er som det skal være.

9. Eventuelt.
Steffen Petersen kunne forestille sig en lokal supportgruppe i stedet for den dyre løsning.
Kenneth Rossen takker for valget og fortæller lidt om HD udsendelser, som ikke kan være
bedre end det rå-materiale der lå der i forvejen. Han synes endvidere, at bestyrelsen bør
overveje, hvor mange stemmer skal en analog kanal have, før man vælger at sætte den på
nettet. Tune Kabelnets pris er billig i forhold til andre udbydere. En anden udbyder tager
omkring 4.000 kr for nogenlunde det samme indhold. Men det kunne blive endnu billigere hvis
man satte flere skarpe kriterier op for hvor mange stemmer en kanal skal have før den er
berettiget at blive udsendt.
Mogens Christiansen: Kan vi ikke få debatforum åbnet igen, således at der ikke skal password
til for at kunne læse debatforum, kun for at skrive?
Peter Thornemann: Nej, der bliver ikke åbnet, og det har ikke noget at gøre med at du lukker
folk ude. Det er et sikkerhedsspørgsmål. Der var virus i debatforum. Man behøver ikke at være
medlem af Tune Kabelnet, enhver kan gå ind og registrere sig.
Mht. Nogle af de andre ting. Det er altid en afvejning om hvor mange stemmer der skal til før
en kanal sættes på. Vi har aldrig sagt, at vi afskaffer grundpakken. Vi har ingen planer om at
sende kanaler både analogt og digitalt.
Dirigenten: flere spørgsmål eller kommentarer fra salen eller bestyrelsen?
Bernt Freiberg, formand: Tak til dirigenten og tak til bestyrelsen og suppleanter, og de få IThjælpemennesker vi har rundt omkring i. Vedr. Forslag om IT-supportgruppe, den har vi villet
etablere længe, og han håber, at den bliver realiseret. Tak for i aften og fortsat god aften.
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