
 
 

Ordinær generalforsamling 2011, afholdt tirsdag 26. april 2011 

51 stemmeberettigede medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen. Noget i underkanten i forhold til tidligere år. 

Men efter at vi har indføjet et medlemsmøde sidst i februar, hvor regnskab, budget og nye tanker fremlægges og 

diskuteres uden at noget besluttes, har vi haft nogle særdeles fredelige generalforsamlinger. 

Tune Kabelnet er en forening, ikke en forretning 

Formanden trak i sin beretning op, at man som medlem ikke er kunde hos Tune Kabelnet. Vi er en medlemsejet 

forening, ikke et kommercielt foretagende; vi er drevet af frivillige, og brugerne bestemmer. Som det sker via den årlige 

generalforsamling. Det blev nævnt, at 2 havde klaget til forbrugerklageinstanser, hvilket må afvises, da vi som 

medlemmer skal løse det med de redskaber, der er i foreningen. Det kan for eksempel ikke nytte at tage imod et råd fra 

foreningen, bestille og indgå aftale med en installatør, og så når fakturaen kommer fra denne installatør, fortryde det 

bestilte (og udførte) arbejde for til sidst at forlange at foreningen (dvs. de andre medlemmer) skal betale regningen for 

det faktisk udførte arbejde med henvisning til at man finder rådgivningen dårlig. I det andet tilfælde var et medlem 

utilfreds med udregningen af den gratis måneds fuld pakke i forbindelse med overgangen til YouSee signalforsyning og 

mente sig snydt for en måned. 

Et medlem havde indsendt 5 forslag for at få retableret en grundpakke uden betalingskanaler. Der er nemlig nu — 

effektivt med det netop vedtagne takstblad — indført betaling for TV3, kanal5 og dk4 i grundpakken, og kontingentet 

stiger f.eks. fra 680 kr til 870 kr pr år for grundpakkebrugere. 

Med henvisning fra kassereren til, at afvisning af betaling af disse betalingsprogrammer i grundpakken på grund af 

youSees regler ville indebære en forhøjelse i kontingentet for alle andre end grundpakkebrugere på 500 kr om året, fordi 

YouSee beregner og sammensætter pakkepriserne som de gør, blev disse forslag nedstemt med alle andre imod. Dog: 

Når kontrakten med YouSee udløber, foreligger der en ny situation. 

Kontingentstigning på 50-200 kr / år 

Det fremlagte forslag til budget og takstblad, samt valg af folk til bestyrelse, suppleanter, revisorer osv., skete uden 

kampvalg og i énstemmighed. 

Internettet udbygges kraftigt 

Bestyrelsen får hermed råderum til at udbygge internettet endnu mere, at foretage en fysisk segmentering af vort net i 

flere såkaldte "øer". Dette er nødvendigt, fordi forbrugsmønstret ændrer sig i denne tid: Der foregår meget mere live 

videostreaming nu. 

Bestyrelsen fik også godkendt anskaffelsen af et altomfattende administrationssystem fra Panther Applications, hvorved 

der også bliver omfattende selvbetjeningsmuligheder, f.eks. ved restance til foreningen: 

Selvbetjening via internettet hvis man skylder 

 

Har man Internet og skylder, så får man en side op, hvor dette meddeles, men man kan få åbnet forbindelsen automatisk 

ved at svinge dankortet ved hjemmecomputeren. Dette administrationssystem indeholder også direkte overvågning af 

hele Internetsystemet og er udformet, så man ikke som administrationsmedarbejder skal være specialist for at kunne 

håndtere det. Rart i en forening drevet af frivillige. 

 



 
 

Ny internetleverandør fra medio juni 2011 

Det blev meddelt, at vi overgår til ny leverandør af internet til Tune medio juni, med foreløbigt en 50% udvidelse af 

kapaciteten, men den vil kunne udvides til det 5-dobbelte af hvad vi har i dag. Der er fortsat kun én båndbredde at 

vælge; alle får højst mulig båndbredde til samme lave beløb i stedet for et hav af kommercielle pakkekombinationer som 

ikke er til at gennemskue. Kontingent for Internet går til at drive nettet og er relativt uafhængigt af den enkeltes faktiske 

forbrug. 


