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Referat af Tune Kabelnets ordinære generalforsamling 30. 4.2013  

i Tune Menighedscenter kl. 19.30 
 

Formanden Bernt Freiberg bød velkommen 

1. Frede Kruse Christiansen blev valgt til dirigent. 

42 stemmeberettigede til stede. 

2. Formanden aflagde beretning.  

Der var en del spørgsmål: 

Kasserer Peter Thornemann uddybede om det nye administrationssystem, som også har en 

selvbetjeningsside for hvert medlem, som gradvis kan uddybes. Denne side kommer også i spil, hvis 

man skylder penge til foreningen (og ikke har betalt efter rykkere). Selvbetjeningen bliver senere 

lagt ud. 

Omkring YouSee-kontrakten: 

Gitte Simone, Vindinge: Når nu YouSee (YS) truer med at lukke forbindelsen efter 30 dage, Hvorfor 

tog vi dem ikke på ordet. Svaret: Det ville være meget besværligt og vi kunne ikke udelukke et 

erstatningskrav. 

Mogens Christiansen, Byagervej 13: Hvem var det YS ikke ville tolerere som medlemmer? Svar: Fx 

den nye udstykning. Jens Lyrestien 13: Hvad sagde den eksisterende kontrakt? Svar: YS ville bare 

lave juridisk tovtrækkeri som ville trække i langdrag. Den klemme ville vi ud af på bedst mulig vis 

ved at sige op som vi har gjort.  

Fra salen: Hvad er TV Tune? Det er en forening for lokal-tv i området med repr. fra TKN og TIF.  

Frede Kruse Christiansen: Kan vi ikke bare diktere at det skal køre digitalt? Svar: Fordi TIF trækker 

det i langdrag i samarbejdet i TV-Tune, vi har ikke kunnet få TIF til at tage sig sammen.  

Om Glenten som signalforsyningskilde: Mogens Christiansen: Hvilke kanaler er der fra den nye 

forsyningskilde? Svar: Ja i store træk de samme, men en anden pakkesammensætning.  

Om A2012: Mogens Christiansen: Hvad ligger i at A2012 har kontakter til folketingspolitikere? At vi 

bidrager dem med faktuel viden, så de ikke lovgiver imod vore interesser – lobbyarbejde.  

Om det kommende graveri (el-luftledningerne skal ned i jorden): Mogens Christiansen: Dongs 

graveri: Kan vi sætte alarmer? – Svar: Der kommer alarmer ind i vort overvågningssystem i Panther. 

Men folk skal selv holde øje. 

Beretningen godkendt med applaus. 
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3. Regnskab. 

Kasserer Peter Thornemann forelagde regnskab.  

Asger Friis-Vigh: Hvor er omkostningen til administrationssystemet Panther blevet af? Svar: Dette 

er vist som en separat post i 2012, hvor det anskaffedes, men i budget for 2013 er det lagt op under 

kontorudgifter. 

Mogens Christiansen: CopyDan, er det momsfrit? Er der ændringer fra tidligere; er det ikke 

dobbeltbeskatning?  

Svar: ja, det er momsfrit. jo, det er vi klar over: Da vi alle betaler medielicens betaler vi 2 gange til 

CopyDan for nogle programmer.  

Jens Lyrestien 13: FDA forsikring? Svar: bestyrelsesansvarsforsikring og anlægsforsikring. Den står 

hos Codan. Men bestyrelsesansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring er nu overført til A2012. Vi 

får også juridisk bistand fra A2012. Asger: Hvorfor stiger budgetterede programafgifter? – svar: Det 

er rene YS-priser, som stiger.  

Jens, Lyrestien 13: Hvor stort er det samlede bestyrelseshonorar. Svar 64.000 kr.  For kontorleje 

og bestyrelseshonorar. 

4. Indkomne forslag: Ingen 

5. Takstblad og budget 

Teknisk grundkontingent 200 kr. Husk at bemærke, at gebyret er momsfrit.  

Spørgsmål. Kjeld Mortensen: Tager DONG ansvaret for skader de forvolder? Det er ofte 

udenlandske underentreprenører. Svar: Sørg for at holde øje. Vi burde kræve en garanti. Svar: Det 

kan vi ikke, da vi er i de offentlige arealer til låns. 

Takstblad vedtaget. Budget vedtaget. 

6. Peter Thornemann og Knud Reinhardt blev genvalgt til bestyrelsen. 

Bestyrelsessuppleanter Kenneth Runge Rossen og Dan Bjerring blev genvalgt. 

7. Revisor: Forslag: Henning Bech blev valgt. Revisorsuppleant: Inger Jensen blev genvalgt 

8. evt. Spørgsmål især vedr. pakker og YS’ skæbne i TKN. 

Slut 21.45 

 

Formanden Bernt Freiberg sagde tak for i aften 

 


