
 

Bestyrelsesmøde 25. nov. 2020 kl.18:00 

Afholdt hos Mogens 

1. Godkendelse af sidste referat 

a. Godkendt 

2. Status på driften 

a. Vi diskuterer stabiliteten på internettet, som nogle af os synes, har været 

meget svingende på det sidste. 

b. Derudover er der nærmest ingen henvendelser mere omkring driften. 

3. Økonomi  

a. Vi har stadig omkring 10 medlemmer i stor restance. Derudover er det 

småbeløb fra få medlemmer. 

b. Vi har efterhånden en større formue, og vi overvejer igen at åbne en konto i 

en anden bank, så vores penge er sikrede. Flemming undersøger 

mulighederne i COOP bank. 

c. Det er en succes med det nye regnskabssystem – Panther. 

4. Sidste nyt fra TUK-NET 

a. De seneste udskiftninger i bestyrelsen har betydet, at dynamikken har 

ændret sig. Nu er bestyrelsen ved at finde hinanden. 

b. Det vigtigste emne i TUK-NET regi er i øjeblikket opgraderingen. 

5. Medlemsstatus – herunder også Waoo-kunder tilbage (når de overgår til 

Stofa). 

a. Der er lige nu lidt uoverensstemmelse mellem Panther, Yousees opgørelse 

og vores andre optegnelser omkring antallet af medlemmer. Flemming er 

ved at undersøge det. 

b. Antallet af medlemmer er stadig for nedadgående med små skridt. 

6. Bland Selv kampagne – status. 



 

a. Flemming har udleveret et brev til alle fuldpakke kunder om muligheden for 

at skifte fra fuldpakke til mellempakke og bland selv. Det har givet nogle flere 

Bland Selv kunder. 

7. Anlægsgennemgang. 

a. Vi har lige haft anlægsgennemgang i et par dage. Vi afventer rapporten. 

8. Generalforsamling onsdag den 27. januar 2021 – planlægning. 

a. Vi flytter Generalforsamlingen til senere på året, når det er forsvarligt.  

b. Vi annoncerer på hjemmeside, Facebook og i avisen som vanligt. Derudover 

laver vi opslag på Orlas plads og i den husstandsomdelte info folder. 

9. Varslingsbrev fra YouSee – om bl.a. priser for betalingskanaler (og dermed 

vores tre pakker), luk for radio via TV, Ekstrakanalen lukker, Disney XD lukker 

(vi får Nicktoons i stedet for) mv. Og ingen Discovery i 2021! 

a. Grundet fortsatte uenigheder bliver der ikke nogen Discovery kanaler i 

udbuddet i 2021 

b. YouSee har introduceret YouTV, som er TV over internettet. Vi afventer, hvor 

stor en indflydelse det får på vores medlemstal, da det er billigere end vores 

pakker. 

c. Mellempakke kunder har ikke adgang til YouSee appen og udbuddet af film 

osv. TUK-NET tager det op med YouSee. 

10. Budget for Grundkontingent og Copydan – og dermed vores pakkepriser 

2021. 

a. Vores elforbrug er steget en del i 2020 bl.a. på grund af de mange ekstra 

standere, vi har fået stillet op. 

b. Vi bliver enige om at holde Foreningskontingentet på samme niveau, så 

pakkepriserne kun stiger med stigningen i prisen for kanalerne. 

11. Info-folder? Skal vi lave én husstandsomdelt i lighed med sidste år? 

a. Flemming laver et udkast til ny folder, som sendes rundt til resten af 

bestyrelsen til godkendelse. 

b. Folderen uddeles d.27.-29. december 



 

12. TUK-NET – godkendelse af regnskab 2019 og budget 2020. 

a. Godkendt 

13. Status på opgradering. 

a. Mogens og Flemming har været igennem alle standere og tjekket status. 

Den efterfølgende rapport er blevet sendt til DK-TV, som har lovet at følge op 

på alle fejl og mangler. 

14. VIP-abonnement. 

a. Alle VIP-abonnementer har internet 300/60. Én per forening får adgang til en 

1000/100 forbindelse, så vi har mulighed for at afprøve det. Den forbindelse 

har Flemming. 

15. Evt. 

a. Vi skal overveje, om vi vil betale for at have mulighed for at tilbyde tilslutning 

til antennen på nye byggegrunde. Umiddelbart synes vi ikke, at det giver 

mening, da det koster omkring 9000 DKK per grund.  

b. Vi overvejer dog at gøre undtagelser for enkelt udstykninger centralt i byen. 

Flemming får et tilbud fra DK-TV, som vi kan vurdere på. 

16. Næste møde: 10. marts 2021 hos Morten 

 

 


