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Referat fra Tune Kabelnet ordinær generalforsamling 30. april 2019 
 

Tid: Tirsdag 30. april 2019 kl 19.00 - 21.00. 

Sted: Tune Menighedscenter, Tune Center 17. 

34 stemmeberettigede til stede. 

Referent: Tage Lauritsen 

Dirigent: Frede Kruse-Christiansen valgt 

Dirigenten konstaterede forsamlingens lovlighed: 

Varslet i januar. Indkaldelse udsendt 15. april pr mail. 

Ingen bestrider lovligheden. 

Beretning v Bernt Freiberg, hvorfra disse stikord er noteret: 

Fejlmeldinger skal ind til TKN, ikke via FB. 

TKN er en fri forening. TKN er medlem af interesseorganisationen A2012.  

Alle programudbydere indbydes hvert år til at levere.  

Stofa vil ikke. TDC vil ikke levere – dog er der dialog. Canal Digital leverer et godt samarbejde og -pris.  

NENT (Viasat) har ændret stil og er meget besværlige at enes med. De stiller urimelige krav. Aftale 1 år 

endnu, dvs. til 1.4.2020. 

De bryder sig ikke om vor 5-pakke struktur = ”Dummebøder” for ikke at have 3-pakkestruktur, dvs. 

dyrere end 3-pakke struktur. Vi forventer at sportspakken opsluges af fukdpakken og at familiepakken 

delvist glider ned i mellempakken. Bland selv løsning = så skal prisen stige med 15%. 

TV-seningen er hovedsagelig på DR og TV2. Vi samler de danske kanaler i GP og MP. 

Også Copydan jagter 5-pakkestrukturen. 

Programudbyderne jagter streaming og tillader det ikke hvis vi har 5-pakke struktur. 

Folk forlader fuldpakke hen imod GP. 

Anlægget renoveres og opgraderes til 1218 MHz til dagens absolutte spitzenklasse.  

Vi er attraktiv samarbejdpartner, som Flimmer og Vindinge nyder godt af. Vi samarbejder også med 

Gørlev, der får Internet herfra. Flere andre er også interesserede. TKN har ikke haft udgifter i den 

forbindelse. Det er rent andels samarbejde, så vi opnår stordriftsfordelen. 
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Vor pris kan ikke matches af de kommercielle. Fibia, eksempelvis, vil ikke drømme om at gå 

ind og matche TKN, siger de. 

Prisen på mails. Enkelte rydder ikke op og koster os netto penge. Kvotering kommer på tale. 

Renoveringen: om kort tid er 7 øer ombygget; de sidste 3 klares i Q1 2020. Forstærkere fjernaflæses. 

Derved mere præcis og billigere service. 

Husinstallationerne bliver vigtigere og kravene til disse skærpes. Hvis folk oplever pixelleringer, i en del 

af nettet, der er renoveret, så ER det husinstallationen. 

Vi leverer efter D3.1 på de ombyggede øer. 

GDPR – persondataforordningen. 

Man kan se de registrerede persondata på mit.tunenet.dk. 

TKN i A2012 – formand og TU formand og indkøbsforhandlinger. Følger al udvikling af love mv. Ugentlige 

FUM som telefonmøder. 

TKN god position.   

 

Debat/spørgsmål til beretningen: 

Mogens C.: Hvilken type vedtægtsændringer?  

Svar: Hvilke tekniske ydelser skal leveres, så vi kan levere IoT.  

Mogens C.: Det bør fremgå af referatet hvad der spørges om, ikke hvem. 

Dan B. Kan man ikke nøjes med at kun GP er flow tv, resten er streaming. 

Beretningen bifaldet med applaus. 

 

Regnskab: 

Godkendt. 

 

Forslag: 

Ingen 
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Budget og Takstblad: 

Takstblad: 

Internet-only bør noteres med en stjernemarkering. 

Skift til 3-pakkestruktur bliver gratis. 

Budget: Godkendt. 

 

Valg til bestyrelsen: 

Peter Thornemann og Knud Reinhardt genvalgt 

Bernt Freiberg genvalgt som formand 

Suppleanter: 

Kenneth Runge Rossen og Mark Andersen genvalgte, som 1. og 2 suppleant. 

Revisorsuppleant Inger Jensen Grønager genvalgt. 

Jacob Jacobsen valgt som revisorsuppleant. 

Intet noteret fra Eventuelt. 

Formanden lukkede forsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Referatet godkendt: 

Frede Kruse-Christiansen 
dirigent 

Bernt Freiberg 
formand 

Tage Lauritsen 
referent 

 


