
 
Referat af ordinær generalforsamling 

onsdag d. 29. januar 2014 
 

Der var 35 fremmødte (35 stemmeberettigede). Heraf 19 med fuldpakke. 

Følgende punkter blev gennemgået iht. dagsordenen: 
 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog René Aamand. René blev valgt. 

Der blev derudover valgt to stemmetællere. 

 

2) Formandens beretning 

Formand John Domino berettede: 

’Foreningen har pt. 559 medlemmer fordelt på 139 grundpakker, 123 mellempakker og 297 

fuldpakker. Det er lidt færre end sidste år. Der er blevet lukket 20 tilslutninger i løbet af 

2013. Ca. 50 % af medlemmerne benytter internet via fællesantenne. 

Sidste år berettede jeg til generalforsamlingen, at vi overhovedet ingen problemer havde på 

anlægget. Umiddelbart efter generalforsamlingen havde vi den største afbrydelse af signalet 

i foreningens historie – mere end 12 timer. Et overgravet kabel måtte reetableres i 

forbindelse med motorvejsbyggeriet. 

 

I løbet af 2013 har vi skiftet internetudbyder fra Dansk Kabel TV til YouSee. Selve 

omlægningen gik ualmindeligt smertefrit. Enkelte medlemmer måtte dog kontakte den 

ekstra kundeservice for at få modemmet i gang. Desværre måtte vi sige farvel til muligheden 

for en hjemmeside tilknyttet ’tuknet.dk’ – der var dog kun ca. 30 medlemmer, der benyttede 

sig af muligheden. De har alle fået tilbudt et alternativ. 

Fra 1. oktober var internetomlægningen 100 % gennemført. Vi har fået højere hastigheder; 

100/20 Mbit/s. Vi har fået mulighed for at blande forholdet mellem upload og download 

selv. Det gøres på yousee.dk, hvor man på ’din side’ kan tilpasse sammensætningen. Vi har 

alle fået Yousee Music, hvor man kan finde en masse musik numre og lave sine egne 

spillelister. Derudover har vi fået adgang til web-TV, hvor man kan se sine programmer på 

PC eller tablet. Derhjemme er det næsten alle programmer, der kan ses, mens det udenfor 

hjemmet kun er et udvalg. 

 

Et nyhedsbrev så også dagens lys i 2013. Naja tog initiativ til tiltaget, som blev taget godt 

imod. Der er et nyt nummer på vej, så medlemmer f.eks. kan læse, hvordan 

generalforsamlingen gik, og hvad resultatet af generalforsamlingerne i de andre foreninger 

har været. Tilbagemeldinger, gode idéer og andre input til nyhedsbrevet er altid meget 

velkomne. Se kontaktinfo i nyhedsbrevet.. 

 

Vi har lagt vores hjemmeside over i et nyt system. Vi arbejder stadig med designet, og vi vil 

forsøge at gøre hjemmesiden lidt mere levende, men det tager lidt tid. Flemming har 

arbejdet med hjemmesiden i løbet af 2013. 



 

Vores kasserer Eva kæmper med at lukke gamle sager. Der er alt for mange, der ikke betaler 

deres kontingent til tiden – hvis overhovedet. Eva har med hård hånd taget fat i disse 

medlemmer, og vi lukker for signalet, hvis der ikke sker noget. Det støjer lidt, men Eva får 

fat i rigtig mange, hvor der laves en aftale. Det er jo heller ikke meningen, at vi andre skal 

betale for dem, der ikke lige får betalt. 

 

Vi skal have ny formand i aften. Den nuværende vil gerne trappe ned og bruge sin 

sparsomme fritid på andre ting. Jeg har nu været med i 10 år. Planen er – hvis 

generalforsamlingen godkender det – at jeg bliver i bestyrelsen et år mere for at hjælpe den 

nye formand i gang. 

 

I TUK-NET sker der lidt mere end i vores lille forening. Man kan sige, at en del af de 

aktiviteter, der for år tilbage lå i de enkelte foreninger, nu laves i fællesskab. Det giver 

stordriftsfordele, indkøbsfordele og styrke i fællesskab.. Der er i TUK-NET regi bl.a. sket 

følgende: 

- Nyforhandlet servicekontrakt med Dansk Kabel TV i forbindelse med overgang til ny 

internetudbyder. 

- Klovborg antenneforening indlemmet i TUK-NET som 8. medlem. Dette krævede en 

udvidelse i hovedstationen i Ølholm samt etablering af fiber fra Klovborg til Ølholm via 

Aale. Klovborg har afholdt alle udgifter, så de nu er fuldgyldigt medlem. Der er ca. 200 

medlemmer i Klovborg. 

- Planlægning og opfølgning på omlægning af internettet. 

- Det gamle FWA er blevet opsagt og nedlagt. FWA var et tilbud om trådløst internet til 

ejendomme udenfor ’de 7 byer’ men indenfor en radius på 10-12 km fra Ølholm. Denne 

løsning var dog ikke længere tidssvarende. De berørte brugere er blevet tilbudt 

alternative løsninger. 

- TUK-NETs hjemmeside er blevet opgraderet. 

- 10 års jubilæumsmesse blev afholdt, hvor der kom ca. 1000 besøgende på dagen – 

deriblandt borgmesteren. Vi fik både under messen og efterfølgende stor ros for det godt 

besøgte arrangement. Der var mange konkurrencer, man kunne deltage i, og 

hovedpræmien gik til et medlem i Uldum. Alle medlemmer havde på forhånd fået 

udleveret et spørgeskema, som de i udfyldt stand kunne bytte til et nyt kabel. 

Spørgeskemaerne vil blive brugt i tiden fremover i bestyrelsens arbejde. Ønsker til 

programpakkerne er taget med i overvejelserne i forbindelse med den nye 

pakkestruktur. 

- Den nye pakkestruktur har også krævet mange timers tænken, læsen betingelser, holde 

møder osv. 

- Deltagelse i forskellige udstillinger, messer, ERFAgrupper osv. for at holde TUK-NET 

ajour med, hvad der rører sig. 

- Gunnar har fået oprettet en hot-line til Folketingets medieudvalg i forbindelse med 

bland-selv konceptet. 

- Derudover bliver der brugt tid på at holde program-, internet- og serviceudbydere i 

ørerne. 

Alt dette kunne vi ikke selv have gennemført i Uldum. Vi har stor fordel af at være medlem 

i TUK-NET, og vi bidrager i bestyrelsesarbejdet med de ting, vi er gode til. 



Jeg vil dog fremhæve Rene, Gunnar og Brian for deres store indsats og de mange timer, de 

lægger i bestyrelsesarbejdet i TUK-NET. Det kan godt være, at vi er 8 ’slædehunde’ til at 

trække, men de 3 går gerne forrest. 

 

Til slut i min beretning vil jeg takke bestyrelsen i vores lille forening for det gode 

samarbejde. Det er en god flok, som passer godt sammen – aldersmæssigt og kønsmæssigt 

er fordelingen også god. Alt i alt en god besætning.’ 

 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3) Aflæggelse af regnskab  
Regnskabet blev fremlagt af Lidegaard revision & rådgivning ved Edel Bertelsen og 

godkendt af generalforsamlingen. 

 

4) Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

Bestyrelsen præsenterede et forslag til ny programpakkestruktur. 

Den nye struktur blev vedtaget med 35 stemmer for. 

Samtidig blev der stemt om, hvorvidt vi skulle beholde TV3 Sport 2. Her var der 7 ja 

stemmer, 3 blanke og 9 nej stemmer. Dvs. TV3 Sport 2 indgår ikke i fuldpakken i 2014. 

 

5) Fastsættelse af kontingent 

Da forslaget til den nye programpakke blev vedtaget, er kontingentet også vedtaget som 

følger: 

Grundpakke: 612,50 kr. pr. halvår 

Mellempakke: 1197,50 kr. pr. halvår 

Fuldpakke: 2362,50 kr. pr. halvår 

 

6) Valg af formand 

John Domino var på valg, og han ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Flemming 

Stoumann. 

Flemming Stoumann blev valgt enstemmigt. 

 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Naja Abildgaard og Stig Boldrup var på valg, og begge tog imod genvalg. Begge blev 

genvalgt. 

John Domino indtræder i Flemming Stoumanns post. 

 

8) Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog Lidegaard revision og rådgivning. 

Lidegaard blev genvalgt. 

 

9) Valg af suppleanter for bestyrelse og revisorer 

Nuværende suppleanter for bestyrelsen er Mogens Jørgensen, Skolegade 25 og Aage 

Mathiasen, Kærvejen 8. 

Mogens Jørgensen modtog ikke genvalg, Aage Mathiasen modtog genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Nis Erik Philipsen.  

Aage Mathiasen og Nis Erik Philipsen blev valgt. 



 

10) Evt. 

 

a. På infokanalen står teksten meget småt, så det er svært at læse. Kan det gøres større? 

i. Svar: Forespørgslen tages med til de andre foreninger i TUK-Net. 

b. I uge 4 var internettet nede på Nørregade i godt 35 timer. Der blev ringet til YouSee. 

Efter noget tid kom en reparatør fra DK-TV og lavede den boks, der var noget galt 

med. Hvem skal man ringe til, hvis der er problemer? 

i. Svar: Når internettet går ned, skal man ringe til YouSees kundeservice. Hvis 

det er antennesignalet, skal man kontakte Antenneforeningens bestyrelse. Vi 

arbejder på at gøre fejlmelding af internettet mere smidigt. 

c. Ny stikledning har kostet et medlem 500 kr.,  som DK-TV har opkrævet for at køre 

hjemmefra. Det kunne godt have været oplyst. 

i. Svar: Bestyrelsen noterer sig ønsket om bedre information om priser. 

d. Kunne vi få sat frekvenser på de enkelte kanaler? 

i. Svar: Det blev tidligere taget ud, da kanalplanen blev alt for uoverskuelig. Vi 

vil i TUK-Nets bestyrelse diskutere muligheden for at få lavet en læselig 

frekvensplan. 

e. Skal pakkeskift eller opsigelse ske til en bestemt dato? 

i. Ændringer skal gerne foretages inden 1. maj, hvor næste opkrævning 

foretages. Men vi er selvfølgelig fleksible. 

 

 

Uldum d. 29. januar 2014 

 

Dirigent:     Referent: 

 

 

René  Aamand    Naja Abildgaard. 


