
Generalforsamling 5.marts 2002 afholdt i Tune menighedscenter. 

 

Antal stemmeberettigede medlemmer mødt repræsenteret:  83 og ingen fuldmagt. 

 

Formanden bød velkommen og foreslog Frede Kruse Christiansen som dirigent. 

 

1. Frede Kruse Christiansen blev valgt til dirigent. 

Peder Pedersen og Sv. E. Stampe blev valgt til stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsens beretning blev afgivet ved formanden Bernt Freiberg. 

- Medlemstal i dag 1698 medlemmer. 

- Fokus på kanalerne, de gratis kanaler forsvinder, hvor i mod betalings kanalerne stiger 

(TV3, 3+ osv.) 

- Coda og copydan afgifter forventes at stige i den kommende periode. 

- Kanalvalg bør afholdes hver andet år. Hvis generalforsamlingen ønsker dette, afholdes 

det til efteråret. 

- TKN har en af landes billigste internet løsninger p.t. kr. 95,-/måned. TKN forsøger at 

holde denne pris lavest muligt, hvor i mod andre udbyder hæver deres pris. 

- IP-telefoni: De store tele operatører har ikke vist den store interesse for at tilbyde 

telefoni løsning til TKN. Bestyrelsen har fået en aftale i stand med en tele udbyder mht. 

test af telefoni.  

- TKNs net har et meget højt standart/kvalitet, modsat andre antenne foreninger. Alle 

ændringer af nettet bliver lavet efter forskrifterne. Dette sætter krav til installatøren. 

- Det er TKN holdning at vi skal være selv finansierende mht. udvidelse af TKN net. 

- Der har været dialog med Vindinge og Hundige om evt. samarbejde. 

- TKN og Vindinge vil lave et forsynings netværk. 

Hertil vil der blevet etableret et lyslederkabel mellem Tune og Vindinge. Vindinge er 

villige til at bekoste udgiften til denne, men TKN bør deltage i denne udgift, da dette 

ville give mulighed for kabling af den gamle bydel. 

Vindinge er p.t. ved at ændre deres net til TKN standard. 

- Tune Lokal Tv kører på frivillig arbejdskraft og økonomien ser fin ud. 

- TKN er medlem af FDA, som har ca. 300000 bruger. En af FDAs formål er fælles kanal 

indkøb, samt juridiske bistand. 

- TKN har deltaget på kursus og konferenser bl.a. tur til Berlin sammen med Dansk 

Kabel Tv, og andre antenne foreninger. 

- TKN har deltaget på FDAs landsmøde, hvor TKN har bestyrelses plads i region 7, samt 

i teknik udvalget. 

- TKN har ønske om at oprette et forretningsudvalg, som skal tage sig af politik og 

økonomi. Herunder følgende udvalg: 

 Forsyningsfællesskab 

 Radio & Tv 

 Netværk 

 Telefoni 

 Lokal tv mm. 

Dette vil kræve vedtægts ændringer, samt ekstra generalforsamling. 

- TKN vision om 2-3 år 

o Medlemstal > 2000 

o Formue > 2 mill. 

o Radio & Tv kanaler afgøres via kanal afstemning. 

 



Følgende kommentarer, spørgsmål (SP) og svar (SV) blev stillet og afgivet vedr.   

bestyrelsens beretning.  

 

SP 1. De tiltag TKN har bliver de tinglyst ? 

 

SV 1. TKN kan ikke gøre noget mht. tinglysningen, det er Greve kommune. Tinglysningen 

gælder ikke internet og telefoni. 

 

SP 2. Hvormange er p.t. opkoblet internettet ? 

Er det kun internet brugerne som kan deltage i telefoni forsøget? 

 

SV 2. P.t er der tilsluttet 204 medlemmer på TKN internet 

I første omgang gælder IP-telefoni kun de medlemmer som er til sluttet internettet. 

Senere kunne en mobilløsning komme på tale til alle TKN medlemmer. 

 

SP 3. Hvor mange får løn i TKN bestyrelse? 

 

SV 3. I dag er det kun få personer (kasseren, administratoren og netværksadministratoren) 

som får løn. 

De nye udvalg skal så vidt muligt bestå af frivillige arbejdskraft. TKN skal ikke lave 

en større forretning succes med internet installations gruppen.   

 

 

SP 4. Hvor mange medlemmer kommer Vindinge med? 
 

SV 4.  ca. 375 + nye områder i alt ca. 550.   
 

SP 5. Hvornår kommer telefoni? 

SV 5. Telefoni er fra en mindre teleudbyder med en måneds test periode. De første 14 

dage med 20 test medlemmer, og den sidste periode med 50 medlemmer. 

Telefoni testen er uden væsentlige udgifter for TKN. 

 

Formandens beretning godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab. 

 

Kassereren Jesper Rudolph foretog en gennemgang af det reviderede regnskab, som 

var uddelt til medlemmerne ved ankomst til generalforsamlingen. Alle afvigelser fra 

budgettet blev uddybet via overhead plancher. 

 

SP 1. Rente indtægten fra giro-/bankkontoen burde denne ikke være størrer? 

Restanter udgør ca. 10%. TKN burde være bedre til at sende rykker? 

 

SV 1. Renten er faldet det sidste år. Betalingsbetingelserne er også blevet kortere det 

for gangende år. 

Bestyrelsen vil meget gerne satse mere på dette område. Det er kun meget få 

medlemmer som trækker det ud. 

 

Ekstern revisor var tilstede på generalforsamlingen. 

Regnskabet blev godkendt. 



 

 

4. Indkomne forslag. 

 

Ingen indkommende forslag. 

 

5. Budget og takstblad. 

Kassereren fremlagde bestyrelsens budgetforslag og forslag til takstblad. 

(vedlagt) 

 

SP 1. Reklameindtægter til lokal tv / infokanal 

 

SV 1. TKN har budgetteret med kr. 4000,- i kontigent til foreningen Tune Lokal Tv. 

Lokal tv’s reklame indtægt har intet med TKN regnskab at gøre.  

 

 

Budget og takstblad blev vedtaget. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Tage Lauritsen og Bernt Freiberg blev genvalgt uden modkandidater. 

Mogens Brønnum ønskede ikke og genopstille. Suppleanten Christian Gravad valgt 

uden modkandidater 

Generalforsamlingen og bestyrelsen takker Mogens Brønnum for det store arbejde 

han har gjort for TKN  

 

7. Valg af 1. & 2. suppleanter til bestyrelsen. 

Kenneth Rossen ønskede ikke og genopstille. 

Følgende personer blev forslået til disse poster 

Peter Thornemann  66 stemmer Valgt 1. Suppleant 

Hanneke Spijkers Arlgade  65 stemmer Valgt 2. Suppleant 

Finn Søgård   13 stemmer 

Inger Jensen   10 stemmer  

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Peder Pedersen blev valgt til revisor 

Til revisorsuppleant var der valg mellem  

John Hornbøll   26 stemmer 

Inger Jensen   54 stemmer Valgt 

 

9. Eventuelt. 

 

SP 1. Takker bestyrelsen for deres frivillige arbejdskraft, samt TKN har et meget 

billigt internet løsning. 

Overvejer TKN og erstatte Euro Sport med Visat Sport?  

SV1. TKN afventer kanal afstemningen til efteråret. Bestyrelsen vil arbejde på om 

denne kanal kan komme på prøve uden yderligere omkostninger for TKN. 

  

SP 2. Henstilling fra generalforsamlingen at udskifte Euro Sport med Viasat Sport. 

SV 2. Hvis TKN udskifter Euro Sport med, vil TKN spare ca. kr. 10,- / måned. Dette 

gælder kun hvis kanalen ikke ændre program afgift  



27 medlemmer på generalforsamlingen tilkende gav, at de ønsker at udskifte Euro 

Sport med Viasat Sport. 

  

SP 3. På TKN internets hjemmeside har der stået, at TKN skulle være snydt af Viasat 

3+. 

SV3. Viasat ville gerne komme med modskrift til denne påstand, dette har TKN ikke 

ønsket, derfor er dette indlæg fjernet fra internettet.  

 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen, og formanden takkede for fremmødet. 

 


