Referat fra Tune Kabelnet ordinær generalforsamling 29. april 2014
Pga. stort fremmøde blev forsamlingen flyttet fra Menighedscentret til Tune IF Hal 3 til kl. 20
Referent Mark Andersen

Formanden Bernt Freiberg bød velkommen.
1. Frede Kruse Christiansen blev valgt til dirigent.
184 stemmeberettigede til stede.
2. Formanden aflagde beretning (se et særskilt dokument)
Formanden lavede en prissammenligning med en anden forening forbundet til YouSee, samt
en YouSee slutkunde levering.
Der blev stillet følgende spørgsmål og bemærkninger:
Elsebeth, Tunehøj: Har bestyrelsen mulighed for at eksludere et medlem, som påstår at have
98% opbakning, som tager kontakt til andre leverandører og indhenter tilbud for TKN.
Bernts svar: Vore vedtægter muliggør ikke eksklusion af medlemmer. Dog er det nu muligt at
melde sig ud af Tune Kabelnet, og derfor forventer vi at vi vil revidere vores vedtægter sådan at det til
næste år bliver muligt at ekskludere medlemmer. Det er dog nu muligt at melde sig helt ud af TKN og købe
sine produkter hvor man vil.
Elsebeth: Har vedkommende så meldt sig selv ud?
Bernt: Nej, og jeg tror det er fordi at vedkommende inderst inde selv ser en prismæssig
fordel i at være medlem.
Beretningen fik tilslutning med applaus.
3. Regnskab
Peter Thornemann, kasserer, forelagde regnskab.
Spørgsmål / bemærkninger:
Jørgen Vestergaard: Hvis man regner kontingentet ud med indtægter per medlemmer, og
udgifter er der en forskel på 600.000 kr. Kan man redegøre for denne difference. Forskel på nettodifference
i forhold til regnskab
Svar: Revisoren har ikke haft nogle bemærkninger til regnskabet. Men jeg er ikke sikker på
hvad du mener med en forskel på 600.000kr?
Jørgen spørger igen: Vi har 831 fuldtidsmedlemmer som betaler 4200 kr i kontingent. Hvis
man lægger det sammen, er der en uoverenstemmelse på 600.000 kr.
Svar: Sådan kan du ikke regne det ud, da medlemmernes produktvalg forandres hele tiden i
løbet af året, og ændringer opkræves kvartalsvis.
Revisor: Der er præciseret nogle små differencer på både plus og minus siden. Men det er
ikke usædvanligt i regnskaber af denne størrelsesorden. Der har måske 30k på den ene side og 40k på den
anden side.
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Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Forslag fra medlemmer
ingen
5. Budgetforslag for 2014
Budgetttet blev énstemmigt godkendt med applaus
6. Valg til bestyrelsen.
Bernt, Tage og Flemming blev genvalgt.
Bernt blev indstillet til formand af den restende bestyrelse og valgt.
Valg af suppleanter:
Kenneth Rossen og Dan Bjerring. Begge genvalgt for et år.
Valg af revisor: Peder A. Pedersen er genvalgt for en toårig periode.
Revisor suppleant: Inger Jensen er genvalgt for 1 år.
9. Eventuelt
Ikke navngiven spørger: hvorfor har vi ikke Tv2 Fri?
Bernt Freiberg: Tv2 Fri ville ikke levere til A2012. Der er i øvrigt kun 1 pct. som ifølge den seneste TV Meter
måling som ser Tv2 Fri.
Jens, Lyrestien 13: Er bestyrelsen bekendt med den mail som er udsendt fra idrætsforeningen omkring den
ballade som har været.
Bernt: Det var vi ikke på forhånd. Dét, der formuleret fra idrætsforeningens side har vi ikke set eller været
vidne til.
Jens: Hvorfor er mailen ikke udsendt til alle borgere i Tune?
Dirigenten: Jeg afslutter spørgsmålet, da vi ikke skal diskutere her i aften, hvad Idrætsforeningen gør.
Spørgsmålet kan i stedet stilles til Idrætsforeningen en anden dag.
Unavngiven spørger: Der er afsat en masse penge til digitalsering. Hvad er det da som mangler at blive
digitaliseret?
Peter Thornemann: Hele vores net består af øer, og des mere ø-opdeling vi kan foretage des bedre
kapacitet kan vi opnå. Det kræver at vi nedlægger mere fiber, som så kræver gravning. Altsammen noget
som koster.
Inger Wätjen, Vestergade: vil gerne sige tusind tak for det kæmpe arbejde som bestyrelsen udfører.
Dirigenten takkede af og gav formanden ordet.
Bernt Freiberg takker for det store opmøde til generalforsamlingen og takkede af.
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