Referat ordinær generalforsamling 31. marts 2005
Antal stemmesedler udleveret: 85.
Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2005.
1. Valg af dirigent:
Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent.
Iflg. vedtægternes §5 i vedtægterne skal indkaldelse til såvel ordinære som
ekstraordinære generalforsamlinger ske via relevante medier eller skriftligt til hvert medlem
med mindst 30 dages varsel.
Indkaldelsen var på Tune Infokanalen siden 29. Januar 2005, så dette er opfyldt.
Dagsorden, det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt indkomne forslag
udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Indkaldelsen blev sendt med posten 19. marts 2005, så dette er også opfyldt.
Der var ingen protester fra medlemmerne på dirigentens spørgsmål om generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Dirigenten spurgte om revisor og suppleant var villige til at hjælpe med optælling af
stemmerne, hvilket blev bekræftet og gik videre til punkt 2.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år:
ÅRSBERETNING 2004 Ved Bernt Freiberg – Formand i Tune Kabelnet
Opgradering til fuld UHF:
Ganske omfattende modernisering af vort net i 3. og 4. kvartal 2004
Moderniseringen foretaget for lånte midler: kr. 2.950.000
Løbende kontrakt i 60 mdr. med Nordania Leasing
I 2004 er der betalt et indskud på kr. 500.000
Endelig aftale er etableret igennem et samarbejde mellem Tune Kabelnet, Dansk Kabel
TV, TopDanmark og Nordania.
Vi skal betale kvartalsvise rater i størrelsorden kr. 140.000 dersom leasingkontrakten
udnyttes fuldt ud – Aftalen kan altid indfries
Der kan i hele perioden afdrages ekstraordinære beløb
Dette skal gøres med behørig hensyntagen til foreningens økonomiske formåen og den
nødvendige likviditet på ca. kr. 850.000 skal til stadighed være til rådighed så foreningen
kan drives på forsvarlig vis.

Udbygning af vort net:
Store dele af Nørregade er blevet kabellagt
Tilført en række nye medlemmer (21 i alt):
8 stk fra Nørregade projektet 2004 (resten i 2005)
13 stk ”almindelige” tilslutninger
Næste etape af udbygning – Krogen/Toften
Kommende nye medlemmer inviteret til generalforsamling, dog uden stemmeret
Tilbud udsendt (lidt forsinket), afventer tilbagemeldinger
Forudsætning: et tilstrækkeligt antal husstande der ønsker tilslutning, fordi projektet skal
være økonomisk neutralt på en kort tidshorisont
Kanalafstemning 2004:
November 2004: afholdt vejledende kanalafstemning
Afstemningsresultatet offentliggjort på hjemmesiden i december
Hos FDA ville denne afstemning have kostet ca. kr. 40.000
Afstemning håndteret i Tune Kabelnet til under halv pris
(inkl. server, drift, tryk, forsendelse, porto)
Bestyrelsen har pligt til sammensætte et kanalmønster m.h.t. de love foreningen er
underlagt
2004: Greve Kommune: alene lovpligtige kanaler
2004: Møder med kommunen: ekstra kanaler for maks. Kr. 50
2005: Greve Kommune har frasagt sig sin bestemmende ret omkring grundpakkens
sammensætning
Fuld pakke: 30 tv-kanaler samt 16 radiokanaler
2004 Generalforsamling: ønske om flere kanaler
Budget med baggrund i kanalafstemningen behandles senere

Kanalomlægning 2005:
Løfte om at flytte programmer som lå fra S12 og op ud af S-båndet overholdt
Lidt ældre fjernsyn kan modtage alle vores kanaler
Medførte stor rokade og krævede ny kanalsøgning
STOR TAK til Mogens Christensen for indsatsen!

Ombygning og Service – 1:
Ombygning af betydeligt omfang
Ganske mange meter kabel er udskiftet
Arbejdet blev forsinket, men kvalitet prioriteres højere
Der er skiftet ca. 800 m. kabel mere for at sikre den fremtidige kvalitet
Ekstra udskiftning beløber sig til over kr. 1 mio.
Godt mangeårigt samarbejde og en gensidig tillid
Ekstra udgift dækket af vor servicepartner og medfører ingen ekstra udgift for Tune
Kabelnet
Vor servicekontrakt er fortsat uforandret
Ombygning og Service – 2:
Målsætningen - vort net skulle være funktionsdueligt ved arbejdstidens ophør - er nået
Kun få afbrydelser af kort varighed grundet god kontakt og godt samarbejde med
servicepartner
Servicekontraktpris er igennem de sidste mange år ikke hævet ud over det normale
byggeindex på trods af udvidelser
Løbende statusmøder med servicepartner forløber generelt godt
Vort net er et kvalitetsnet; det er et af foreningens kernemål
Internettet har ligeledes været utrolig stabilt
DK-TV foretager alle sine arbejder under AB92
For stor risiko ved dumpingtilbud og eksperimenter
Serviceprisen kr. 100 pr. medlem/pr. år meget fornuftig
2-vejs drifts-udgift i vort net betales af internetbrugerne

De private installationer:
Eventuel fejlsøgning fra forsyningspunktet i standeren gennem stikledning og installationer
inde i boligen kan kun ske ved aftale med vor serviceinstallatør DK-TV.
Afregning af disse arbejder sker direkte fra det enkelte medlem til DK-TV
At få stikledningen underlagt en generel serviceaftale kan prismæssigt ikke retfærdiggøres
Kvaliteten af stikledningen samt installationer i boligen er af absolut afgørende betydning
for de signaler der fremføres
Kontakt os eller vor service-leverandør for relevante råd til ny installation eller ændringer af
eksisterende

Internet:
Internet baseret på vort ønske om at levere en kvalitetsydelse
Forsyning gennem en kontrakt med WebPartner
I øjeblikket leveres der 34 MB ind til vor hovedstation
God forsyning og stabilitet samt service sikrer, at vort net er 2-vejs dueligt
De 34 MB udnyttes i øjeblikket ikke altid fuldt ud

Hurtig forbindelse til kr. 125 / måned, meget konkurrence-dygtig
Ca. 600 medlemmer på Tune Kabel-Internet hvilket svarer til ca. 34%
IP-Telefoni:
Et stigende antal leverandører begynder så småt at tilbyde IP telefoni over kabelnet
Endnu ikke set et kvalitetsprodukt, som indeholder en ordentlig service – dvs helpdesk,
billingsystem osv samt billigt nok
Så længe det ikke er tilfældet vil der ikke blive indgået aftaler omkring IP-telefoni
Vore medlemmer kan indgå aftaler med en leverandør af IP telefoni på vores net og købe
det nødvendige udstyr mv.
OBS: Foreningen yder ikke support eller service på dette område
Bestyrelsens daglige arbejde – 1:
”Tune Kabelnet er en organisation med en fullscale helpdesk, som er operationel nærmest
24 timer i døgnet og som kan give individuel behandling og service på Radio/TV og
Internet omkostningsfrit”
SÅDAN ER DET DESVÆRRE IKKE
Det er vi ikke store nok til og har slet ikke råd til
Utilfredshed med grundpakken & mistro til bestyrelsen; selvom baggrunden for vor valg
var kendt
Bestyrelsen lader sig ikke styre af enkeltpersoner, men udfører sit arbejde ud fra en
helhedsbetragtning som er til gavn for Tune Kabelnets samlede medlemmer
Greve Kommune har nu frasagt sig sin bestemmende ret omkring grundpakkens
sammensætning
Bestyrelsens daglige arbejde – 2:
Uenighed i bestyrelsen; uheldigt & ødelæggende
’Intet er lettere end at kritisere og nedgøre andres arbejder – kunsten er at være
konstruktiv og søge at bevæge sig selv og andre mod et fælles mål’
Konsekvens: et bestyrelsesmedlem stoppede sit arbejde med øjeblikkelig virkning
Tak til fratrådt bestyrelsesmedlem
Arbejdsindsats må fordeles
Bestyrelsens daglige arbejde – 3:
I 2004: 8.500 mails
Ca. 4 minutter pr. mail = 11 timer/uge, kun for mail
Daglig håndtering af indkomne telefoner med beskeder
Vedligeholdelse af TVTune, hjemmeside, intranet

Opfølgning på internettilmeldinger og –installationer
Vedligeholdelsen af online basen
Samtaler med medlemmer og andre
Bestyrelsesmøder, møder med leverandører, kommunen, servicepartner
Kvartalsvise opkrævninger / bogføring / budgetopfølgning
Opfølgning på dårlige betalere, ejendomsmæglere, advokater, (inkasso) retssager
Forberedelse af kampagner samt den daglige drift at vort Internet og meget andet

TVTune:
TVTune drives fortsat af de to foreninger Tune Kabelnet samt Tune Idrætsforening i et
fællesskab
TVTune har sit afviklingsudstyr placeret i Tune Kabelnets hovedstation
TVTune har fået udskiftet sin ældre tower-pc med en rack-pc
Tune Kabelnet samt TIF betaler et mindre kontingent til driften af TVTune
Tune Kabelnet kan med en uges varsel få udsendt information til medlemmerne
Infokanalen betyder portobesparelser for Tune Kabelnet

Kanaler & DAB:
Yderligere kanaler
I dag leveres der ekstra radio & TV signaler via vores aftale med Canal Digital om levering
af pakken VisionDigital
Radio kanaler:
I dag 16 radiokanaler på vort net og jeg har i årets løb flere gange fået henvendelser
gående på at udbuddet burde udbygges
Digital radio:
Udbredelsen af DAB (Digital Audio Broadcasting) skal ikke udbredes gennem kabelnet
Så længe de meget uhensigtsmæssige regler for afgifter fortsat er gældende skal vi
afholde os fra at indføre DAB-kanaler på vort anlæg (CopyDan: enten/elller).

Forenede Danske Antenneanlæg:
Har ført en sag om fjernelse af dobbeltbetalingen (CopyDan)
Har kæmpet i årevis og tabt; måske burde de bruge deres kræfter på andre fronter
Fremtiden begynder lige nu – 1:
Ingen større investeringer indenfor de nærmeste år - i stedet skal vi afvikle vores gæld
Køber et medlem en digital fjernsynsmodtager har vi allerede nu et tilbud som sætter os i

stand til at levere medlemmet det korrekte signal fra vort net – vel at mærke uden at der
skal investeres i nyt udstyr
Vi skal være åbne overfor andre digitale IP baserede produkter (Pay-Per-View)
HDTV bliver mere udbredt og dermed stilles der høje krav til vor signalforsyning
Priser for flatscreen TV falder; signalet for disse fjernsyn skal fremføres digitalt
Forespørgsler hos 3 leverandører for løsning & tilbud
Modtaget tilbud for fiberforbindelse
Fremtiden begynder lige nu – 2:
Fiberforbindelse – tilbud:
Ikke åresmålskontrakt – kun 1 år ad gangen
TV kanaler kan skiftes med 1 måneds varsel
Kanaler kan fjernes
Prisgaranti i 2 år, bortset fra prisstigninger som tv-udbyderen måtte pålægge
Analoge og digitale signaler
Men... Nogle vil sige, at vi bliver afhængige når vi kun har 1 leverandør, sætter vi vor
selvstændighed over styr?
Vi ejer stadig infrastruktur, ejer medlemskartotek, styring via bestyrelsen – vi ville bare
købe signalforsyning et andet sted
Intet formål i at sprede vores indkøb; mindre mulighed for at opnå rabatter, bundet til 2årige kontrakter, intet digitalt spejl
Fremtiden begynder lige nu – 3:
Altså ingen større investeringer i udstyr, som måske skal erstattes som følge af nye
standarder om nogle år
4-5 standarder; hvilken bliver den gældende standard fremover?
Foreningen kan i stedet afvikle sin gæld; en sund økonomisk betragtning til at sikre
fremtiden
Usikker økonomi har væltet mange virksomheder og foreninger og medført lukning eller
overtagelse
I min tid som formand er der ført en ansvarlig økonomisk linje - som måske nok er lidt
konservativ - men til gavn for foreningen i dagligdagen
Fiber-to-the-home nok først aktuelt om 8-10 år, men vi følger udviklingen
Vi er ikke den eneste antenneforening der kigger på en fiberløsning
I 2005 bliver vort net registreret i en central GIS database

Indlæg fra salen
Dan Bjerring, Egevej 3: Demokrati = Respekt. "Jeg"/"mig" – er det kun dig der har arbejdet
med bestyrelsesarbejde?

Bernt: Når jeg sig jeg er det udtrykt for at jeg taler for den samlede bestyrelse. Fordi jeg er
meget involveret ikke fordi det kun er mig som har foretaget arbejdet, men et udtryk for en
enig bestyrelse.
Henrik Larsen, Almuevej 33: Var det ikke en ide at informere medlemmer og udbygninger,
driftsforstyrrelser m.m. som mail til medlemmerne?
Bernt: Der er ikke nok modtagere via dette medie idet kun ca. 1/3 er tilknyttet Internettet og
ad den vej vil vi ikke kunne ramme bredt nok.
Tage Lauritsen som medlem af Tune Kabelnet havde et indlæg umiddelbart efter
formandens beretning der indeholdte hans lange forklaringer og meninger om formandens
beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Kasserer Peter Thornemann præsenterede det reviderede regnskab. Alt i regnskabet er
blevet periodiseret.
Regnskabet rundsendes til vores medlemmer sammen med Klubnyt og bliver også
fremlagt til medlemmerne ved den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 10. maj
2005.
Mogens Christiansen: Hvor kommer de kr. 80.000 fra i regnskabet?
Peter: De kr. 80.000 kommer fra regnskabet 2004 hvor de var hensat.
Mogens Christiansen: Vil gerne have specificeret regning.
Peter: Det kan vi godt klare.
Mogens Christiansen: Hvorfor er FDA uinteressant for os?
Peter: FDA skal rådgive og hjælpe antenneforeninger, men taber vigtig sag som har kørt i
3 år.
Kenneth Steen Hansen: Hvor står opgraderingen i regnskabet?
Peter: Den står som en leasingforpligtigelse.
Kenneth Steen Hansen: Hvad er de reelle omkostninger ifm. leasing?
Peter: kr. 1,9 mill. som blev bevilliget på generalforsamlingen i 2004.Vi har derudover også
lånt til Toften/Krogen – dette for at kunne gøre det så billigt som muligt.
Kenneth Steen Hansen: Hvorfor er leasingforpligtigelsen ikke med i regnskabet?

Peter: Det trykte regnskab er ikke lavet af revisoren. Det er taget ud fra regnskabet og lagt
ind i materialet. Da det er 1. gang vi har gældsat foreningen var vi ikke opmærksomme på,
at det også skal fremgå af regnskabet. Dette kan vi kun beklage. Grunden til at det er taget
som en leasingaftale, er at vi som forening ikke kan optage lån.
Konklusion: regnskabet er vedtaget.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer:
Forslag fra bestyrelsen omkring vedtægtsændringer udsætte til den ekstraordinære
generalforsamling.
Forslag fra bestyrelsen:


Lysleder/Fiberlevering af programmer

Forslaget blev nedstemt.
Forslag fra medlemmerne:


Grundpakkens sammensætning så der er så mange gratiskanaler som muligt – dvs.
kanaler som ikke indebærer programafgift.

Forslaget blev vedtaget.


Indførelse af grundkontingent uden signalforsyning.

Forslaget blev vedtaget med kr. 550,- i kontingent og med tillæg af kr. 220,- som er afdrag
på opgraderingen til fuld UHF indtil denne gæld er indfriet.


Indhentning af tilbud fra alternative kabel-servicefirmaer så servicen fremover vil
komme til at afspejle et lavere prisleje på servicen end det nuværende niveau.

Forslaget blev nedstemt.


Der indføres et enkelt betalingsprogram i grundpakken som prismæssigt holder sig
under den begrænsning loven hjemler tilladelse til.

Dette forslag falder da forslag om grundpakkens sammensætning er vedtaget.


Det skal undersøges hvilke muligheder der er for at forsyne TKNs medlemmer med
digitale signaler helt frem til eget stik.

Forslaget er nedstemt.


Det skal undersøges, hvordan der kan skaffes mere plads til funktionerne i
antennehuset uden at opgive selvstændig signalmodtagelse.

Forslaget blev vedtaget.


Der skal undersøges mulighed for alternativ signalforsyning, der kan tilbydes via
fiber fra TDC.

Forslaget trækkes – Forslaget falder ind under forslag 2.


Etablering af kontorlokale for Tune Kabelnet. Her kan man møde op, stille
spørgsmål til bestyrelsen eller dennes udsendte, som også kan være folk fra
installationsgruppen eller en efterlønner.

Forslaget trækkes.


Formuen nedbringes til det absolut minimale, f.eks. max. Kr. 400.000

Forslaget blev nedstemt.


Ændring af kontrakt for internet-abonnement, så man binder sig for 12 mdr., og
abonnementet kan derefter opsiges med en mdr. varsel uden yderligere udgift for
medlemmet.

Forslaget blev nedstemt.

5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad:
Det fremsatte takstblad blev vedtaget. Dog med den ændring jf. vedtagelsen af forslag fra
medlemmer omkring grundpakken – prisen her justeres.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Knud Reinhardt og Peter Thornemann blev begge genvalgt til bestyrelsen.

7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen:
Flemming Grønager blev genvalgt – træder ind som 1. suppleant
Mikkel Sommerlund blev nyvalgt som 2. suppleant

8. Valg af revisor og revisor suppleant:
Peder Pedersen (revisor) og Inger Jensen (revisor suppleant) blev genvalgt.

9. Eventuelt:
Intet under dette punkt som er ført til referat.
Referent: Lene Wiisbye.
Oplagt til HTML og uploadet 27. maj 2005: Tage Lauritsen

