
Formandsberetning for 2016 

Generalforsamling søndag den 5. feb. 2017 

 

Som I kan se, har vi i år prøvet en alternativ generalforsamling på 

en søndag formiddag, det har vi gjort fordi andre foreninger har 

haft succes med en lørdag formiddag. 

 

Lidt fra Foreningen: 

Det er også lidt der sker i Rask Mølle Antennelaug, men sidste år 

indførte vi muligheden for at bruge Betalingsservice, det blev 

noget forsinket i forhold til hvad vi lovede på sidste 

generalforsamling, men nu er det i gang og der er mange som gør 

brug af det, vi vil selvfølgelig gerne have alle med, så hvis I ikke 

allerede er tilmeldt, så bør I gøre det hurtigst muligt, når I får den 

næste opkrævning. 

 

Afbrydelser: 

Vi kan ligeså godt starte med det vi bedst kan huske, nemlig 

Nytårsaften – Hold op hvor var vi kede af alle de personer der 

måske sad alene hjemme og skulle hygge sig med Dronningens 

Nytårstale og god underholdning, men sådan skulle det ikke gå, 

der var sort skærm fra kl. 16.43 og frem til næste formiddag, og 

uden at vi kunne gøre noget, YouSee havde allerede 2 tekniker 

over i vores hovedstation kl. 17.10, de kunne heller ikke gøre 



noget, hele deres netværk var blevet saboteret, faktisk nulstillet, 

det er ligesom hvis man nulstiller en pc´er, eller en mobiltelefon – 

så skal man til at downloade alle programmerne og installerer 

den igen, og det ved alle, det gør man bare ikke lige på et par 

minutter og i YouSee´s tilfælde var det hele  deres netværk rundt 

til alle stationerne i hele landet der var galt med og siden 

forsvarets efterretningsvæsen er gået ind i sagen, så er der 

foregået noget kriminelt, måske får vi mere at vide om sagen når 

de kommer til bunds i det, men det har været en bevist handling 

fra en person som kender til YouSee´s netværksstruktur og som 

ønskede at skade YouSee og deres omdømme. 

 

Vi havde også en større afbrydelse sidst i maj måned hvor vi var 

uden TV i 10 timer og internettet var nede i næsten 1½ døgn, det 

må bare ikke ske, men vi kan ikke holde for at en entreprenør 

graver/ rykker en fiber over, eller noget udstyr bryder sammen - 

en fiber er ikke noget man bare lige samler, det er reelt en 

glassnor hvor man sender lys igennem, så hvis der er det mindste 

smule snavs i sådan en, samlingen fungerer vores system ikke, så 

derfor tager det mange timer at komme op at køre igen. 

 

Analog – Sluk: 

Vi startede år 2016 den 1. feb. med at slukke det analoge signal, 

det var simpelthen en nødvendighed for at give plads til mere 

internet og til flere HD programmer, på landsplan slukkede man 

allerede den 12. januar 2009, så vi har i TUK-Net kunne levere 



analog tv i yderligere 7 år, men nu havde vi brug for mere plads, i 

dag kan vi i Rask Mølle leverer internet med hastigheder op til 

300 Mb/s og hvis vi vil bruge nogle penge på at opgraderer vores 

net i byen kan vi komme op på 500 Mb/s endda helt op på 1 

GB/s, men der er ingen der efterspørger produktet i øjeblikket, så 

vi venter lidt med opgraderingen og ser tiden an, men vi er nød til 

at have penge i kassen til en opgradering, når behovet opstår.   

 

 

 

Ændringer/Flytning af programmer: 

I forbindelse med at YouSee og TDC skulle lægges sammen og 

kom til at hedde YouSee havde de 4,5 millioner kundeforhold 

som skulle sammenkøres i en stor database, det er heller ikke 

gået helt efter planen, der er mange som ikke kunne lave 

ændringer i deres Bland Selv pakker, der var mange som fik 

forkerte regninger, vi kunne ikke oprette nye kunder og hvad der 

ellers kunne gå galt, gik hvis galt. 

Vi valgte også den 1. juni til at ændre vores 

programsammensætning og fik YouSee´s Regionspakke og 

dermed fik vi også 17 programmer mere i den store pakke end vi 

havde tidligere det var uden prisstigning, i den forbindelse har vi 

flyttet så mange programmer som muligt væk fra 800 MHz 

båndet, så man ikke oplever så kraftig indstråling, hvis man har 

lidt utætte installationer i huset, området over de 800 MHz er 



blevet inddraget til mobildata og derfor kunne det lave 

forstyrrelser hvis installationerne ikke er HF-tætte. 

 

Vi har alle i TUK-Net nu samme programudbud i alle vore pakker, 

så der var ikke længere behov for at lave forskellige netværks-id, 

så pr. 1. juni begyndte vi at bruge netværks-id 100 når der skal 

lave en kanalsøgning, det kan I læse mere om i den flotte folder 

som lige er blevet omdelt, det er en folder som bliver omdelt 

måske 2 gange om året hvor der står lidt om kanalsøgning – 

Bland Selv og hvordan man logger ind på YouSee – der er også en 

programoversigt – der er lidt om indstråling og hvordan man 

undgår det – i det hele taget værd at gemmelæse i hvis der 

opstår problemer.  

 

FM – Signalet: 

FM- programmerne er på vej ud, men endnu ikke i TUK-Net. 

I forbindelse med nogle kanalomlægninger lukker YouSee for FM- 

Radioen i deres Yousee´s eget kabelnet, (altså det man får 

igennem Antenne-stikdåse) det sker for at øge internet 

kapaciteten, det behov har vi ikke i TUK-Net endnu, så vi bliver 

ved med at sende FM - signalet ud i vores kabelnet, men skal I nu 

ud og købe ny radio, så køb en fremtidssikker radio der kan bruge 

internettet og derved får I mulighed for at søge på flere tusinde 

radiostationer, mange højtalersystemer har indbygget internet-

radio. 

 



Bredbånd Only: 

Folketinget har vedtaget en ny lov L138 om ændringer i Radio- og 

fjernsynsvirksomhed. 

I en af paragrafferne står der: 

Gøre Programforsyning til forudsætning for at kunne købe andre 

tjenester i anlægget. 

Det betyder at TUK-Net skal kunne levere internet til et medlem 

uden at medlemmet behøver at aftage en programpakke. 

Derfor BredBånd Only nogle kalder det Internet Only – kært barn 

har mange navne. 

Vi har fra efteråret 2016 fået mulighed for at tilbyde vores 

medlemmer Internet Only. Forbrugsmønstret ændrer sig og 

mange vælger at droppe det man kalder flow-Tv til fordel for 

diverse streamningstjenster såsom Netflix, Viaplay og hvad de nu 

hedder alle sammen, for der er mange af dem. 

For de medlemmer som kun ønsker en internetforbindelse, så 

kan vi leverer internet uden at man skal have en tv-pakke og det 

er nyt, på den måde kan man beholde sin e-mailadresse og får 

samtidig adgang til alle C-More kanalerne, ligesom alle andre har 

der har internet igennem TUK-Net. 

De priser vi har i foreningen er 10% billigere end YouSee´s 

normale priser er for privat personer, men vi tager så kr. 30,-

/mdr. til drift, forsikringer, vedligehold, udbygning, så i sidste 

ende er prisen den samme som hvis man går i en YouSee butik. 

 



Ny Boks: 

Yousee lanceret i april måneden en ny Tv-boks som man kan leje 

for kr. 99,-/mdr. – er man medlem at Rask Mølle Antennelaug 

eller en af de andre foreninger i TUK-Net så kan man leje den til 

kr. 30,- /mdr. og det er billigt, den indeholder 6 tunere og man 

kan optage 3 programmer på en gang – sætte på pause – starte 

forfra – den giver også adgang til et stort arkiv hvor man kan 

hente en masse udsendelser, hvis man ikke nåede at se dem da 

de kørte på skærmen, det er en lækker lille sag, har I den store 

gamle boks kan I med fordel bytte til den ny og spare penge, men 

I vil miste musiktjenesten hvis I bytter, har I YouSee mobil så har I 

musiktjenesten der på. 

 

Ny teleoperatør: 

Vi har været så heldig at få forhandlet en lejekontrakt med 

mobilselskabet Telenor som ønsker at sætte sendeudstyr op i 

toppen af vores antennemast og dermed skulle vi få de bedste 

betingelser for optimal mobildækning fra det selskab, det har 

også været meget dårligt, men nu er der håb. 

Tidsplan kender vi ikke, men de er gået i gang med diverse 

undersøgelser i masten, så det bliver forhåbentligt i løbet af 

sommeren. 

 

 

 



 

Foreningsdag: 

I august måned var der arrangeret Foreningsdag på Brugsen´s 

parkeringsplads, vi var med havde et fint telt, hvor vi havde 

opstillet et TV og kunne vise den nye boks og andet udstyr – vi var 

der også for at svare på spørgsmål, men der var stor søgning til 

vores konkurrence hvor der blev udloddet 10 x 2 billetter til en 

koncert med Lukas Graham som foregik oppe i Boksen i Herning, 

håber de der vandt havde en god aften og nød koncerten.  

 

Tal: 

I uge 3 så en gennemsnitsdansker 20 timers tv, det svarer til 171 

min. dagligt. 

50% af tiden så man DR 1 og TV2. 

Vi er i gennemsnit på internettet 1½ time dagligt. 

Der er stadigvæk 250 mill. Europæere som modtager TV via egen 

tv-antenne.  

 

Bestyrelsen: 

Det er ikke mange antenneforeninger som laver så meget frivilligt 

arbejde som vi gør i vores forening og det kommer os alle til 

gode. 

Tak til bestyrelsen for jeres samarbejde i året løb. 

 


