Referat fra generalforsamling 17. marts 2018.
Velkomst ved formand Kresten Christensen.
1. Valg af dirigent: Jørgen Friis valgt.
Derefter Powerpoint præsentation med information fra YouSee ved Jens Bagge.
2. Formandens beretning: (Ved Kresten)
Vi har i år prøvet at holde generalforsamlingen en lørdag, da der er flere foreninger, der har haft succes med
det.
Tuk-nets store investeringsplaner med Docsis 3.1 er nu meldt ud. Der skal udskiftes forstærkere og fordelere,
så vi er ”fremtidssikret”. Der er forhandlet med You See i 1½ år. Det er et projekt, der samlet løber op i 20
millioner. Vores andel kun udgør en mindre del. Det viser fordelen ved at være med i TUK-net.
Vi forventer at de går i gang sidst på året og forventer det færdigt i første halvdel af 2019.
I forbindelse med opgraderingen bliver der slukket for FM båndet.
Vi er en lille forening som lever af at kunne tilbyde det, som de store udbydere ikke kan, f.eks. at hjælpe
medlemmerne med indstilling af TV, internet m.m.
Bestyrelsen har prøvet at fordele de forskellige opgaver sådan at:
Hanne står for problemer med TV-indstilling og evt. internet. Desuden er hun ansvarlig for at opdatere
infokanalen.
Ib står selvfølgelig for det økonomiske samt ind- og udmeldelser.
Kurt og Jens står også for hjælp med indstilling af TV og internet m.m.
Udover dette står Kurt også for antenneforenings hjemmeside med stor hjælp af Gunnar.
Jeg tager mig hovedsageligt af opsøgende arbejde og medlemspleje samt møder i Tuk-net.
Vi er en forening, der forsøger at gøre det bedste for vore medlemmer, uden det koster ikke gebyr, når
medlemmerne får en hjælpende hånd af bestyrelsen eller af Tuknet.
Vi håber medlemmerne vil reklamere for os, så vi får flere medlemmer og flere der har internet gennem
foreningen. Vi håber også på at få aktiveret flere yngre medlemmer.
Fiberen er nu betalt, så vi forventer kontingentet kan holdes i ro.
Vi har en hjemmeside med mange informationer og i TUK-net appen kan man bl.a. se hvis der er problemer
med internet og TV.
Bestyrelsen er ved at have en høj gennemsnitsalder, så vi er heldige at have fundet et par yngre suppleanter,
som får mulighed for at komme med til bestyrelsesmøderne, så de kan få et indblik i bestyrelsesarbejdet.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
3. Aflæggelse af regnskab (Ved Ib Juhl)
En glad kasserer præsenterede et pænt regnskab med et resultat på 182.476 kr.
4. Indkomne forslag – Ingen.
5. Fastsættelse af kontingent.
Prisen på pakkerne fastholdes på 2.150 for grundpakken, 3.400 for pakke 2 og 5.995 for pakke 3.
6. Valg til bestyrelsen:
På valg var Kresten Christensen, Hanne Christensen og Jens Bagge – alle blev genvalgt.
Som suppleanter valgtes Jesper Thomsen og Alex Sørensen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Jørgen Friis blev genvalgt og Oda Rasmussen valgtes til suppleant.
8. Evt.
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