
 
 

Referat fra Tune Kabelnet ordinær generalforsamling 2012 

Det foregik i Menighedscentret i Tune Center 17. 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som efter enkelte spørgsmål blev godkendt af forsamlingen. 

Samarbejde med bl.a. Vindinge 

Heri ligger også en tilslutning fra generalforsamlingen af det samarbejde der er indledt med i første omgang Vindinge 

Antennelaug for bl.a. fælles signalforsyning og Internet, svarende til hvad et massivt flertal i Vindinge tidligere ligeledes 

har tilsluttet sig. 

Nyt administrationssystem: Panther 

Tune Kabelnet har endvidere anskaffet administrations- provisionerings- og overvågningssystemet Panther Admin fra 

Panther Applications. Dette forventes at lette det overhead, der hidtil har været på administrationen af foreningen og 

nettet; at sikre mere præcis, rettidig og hurtig betjening af medlemmerne, hvor der også åbnes for øget selvbetjening. 

Fremtidig signalforsyning 

Der er godt 1½ år tilbage af signalforsyningsaftalen med YouSee. Hvad vi vælger efter udløbet af den aftale er ikke 

afgjort, men det kan ikke udelukkes, at foreningen gennem nærmere samarbejde med andre antenneforeninger og 

leverandører, der dukker op på markedet, finder et andet sted at købe programmer, måske så vi også kan få en lidt 

bedre indflydelse på programvalg og pakkesammensætning (der jo, som det er nu, er lig nul) og dermed også på 

priserne. 

Telefoni fra Evercall 

Foreningen har indgået aftale med teleoperatøren Evercall, der kan tilbyde medlemmer som har Internetforbindelse hos 

Tune kabelnet med en brugbar router, en meget attraktiv telefoni-løsning. Andre operatører kan fortsat, som hidtil, 

levere telefoni til de, som ønsker det, men bare via en separat adapterboks. Hvis de benytter den rette protokol og port, 

vil deres trafik også blive prioriteret på samme måde som Evercalls. Men::Sidstnævnte integreres så også i 

administrationssystemet, således at vi også på det punkt kan sikre den smidigste betjening af medlemmerne. Alle 

henvendelser vedr. abonnementer, priser og betalingsspørgsmål skal ske direkte til Evercall. En del af de fremmødte 

takkede for dette og kunne berette om hurtig, god og imødekommende service fra selskabet sammenlignet med andre 

operatører. (Se også anmeldelser af Evercall på trustpilot). 

Prisstigning for TV 2012 

Regnskab, budget og takstblad godkendtes ligeledes. Det væsentligste er naturligvis, at foreningen har en særdeles 

sund økonomi, hvilket i høj grad skyldes, at vi selv driver Internettet, der er en motor i at sikre god økonomi, og ikke, som 

et medlem der for 9 år siden klagede til kommunen over at "vi selv driver Internettet, bruger af foreningens formue til 

dette". Det forholder sig lige omvendt: Internettet skaffer midler til at vi kan udbygge vort net i byen og sikrer samtidig en 

vis understøttelse til at holde tv-pakkepriserne nede. En fuldpakke fra YouSee koster uden for Tune således 5200 kr/år, 

http://www.pantheradmin.dk/
http://tunenettelefoni.index411.dk/
http://www.trustpilot.dk/review/www.evercall.dk


 
 

hvor den i Tune Kabelnet holdes på 3900 kr/år. Vi ser da heller ingen afvandring af medlemmer: Der er konstant 

nettotilvækst: Vi er i dag oppe på 1894 medlemmer, hvoraf de 61% har Internet gennem foreningen. Tilslutning til 

Iternettet koster i dag kun 300 kr, og man kan få op til 40 Mbit for kun 125 kr/md. 

TV-pakkepriserne stiger, og dette skyldes at TV2 er blevet betalingskanal, samt prisstigninger fra Viasat og SBS, der alle 

tre er repræsenteret i grundpakken. 

Kassereren meddelte, at den halvårlige opkrævning til medlemmerne fra starten af 2013 flyttes 1 måned frem, så at 

næste opkrævning sker 1.8.2012, men derefter 1.1.2013 og 1.7.2013 

Alle opstillede genvalgt 

Efterfølgende genvalg til bestyrelse, samt af suppleanter og revisorsuppleanter skete uden diskussion. 

Nyt mailsystem 

Under Eventuelt var der stor spørgelyst angående Internet, telefoni og ikke mindst til mailsystemet. Dette er udskiftet i 

påsken, sådan at alle har bibeholdt deres mailkonti og adgangskoder. Men desværre viste det sig, at 8-10% af brugerne 

måtte ind og efterjustere indstillingerne. Sikkerhedsberedskabet i mail- og virusprogrammerne på folks pc'er har i dag 

som forudvalgt indstilling for en ny konto, at alt skal ske krypteret, også overførsel af adgangskode Vi antager, at fordi vi 

er skiftet til ny mail-server, så har folks computerprogrammer derfor valgt at slå maksimal sikkerhed til i modsætning til 

hvad konti'ene oprindeligt var konfigureret til. Og derfor har et halvt hundrede måttet have assistance efterfølgende. Der 

er altså ikke tale om fejl i selve det ny system, men en hændelse der er sket ved skiftet til den ny server. 

 


