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Generalforsamling torsdag den 21. februar 2019 

 

 

 

Logo: 

Vi har fået nyt logo, vi har faktisk aldrig haft et logo, så alle 8 foreninger i TUK-NET 

blev enige om at lave en ensartet logo, men med de forskellige bynavne, de kan så 

bruges i foreningens markedsføring, brevpapir, eller hvor man nu har lyst til at bruge 

det. 

Vi har allerede haft den i Tørring Folkeblad en del gange og det er meningen at 

logoannoncen også skal bruges i forbindelse med informationer f.eks. hvis der sker 

afbrydelser, omlægning mm. 

 

TUK-Net: 

Den 10. marts 2018 fyldte TUK-NET 15 år, vi afholdt en messe i Langskovhallen hvor 

der var inviteret forskellige programleverandører som hver havde en stand, bl.a. TV2 

som også uddelte muffins til kaffen. 

Messen var ikke så godt besøgt som vi havde håbet på, der kom nok omkring 300 – 

400 besøgende, til vores 10-års jubilæum var der over 1200 besøgende. 

YouSee havde en meget stor og flot stand hvor man kunne se hvad de kunne tilbyde 

af forskellige løsninger indenfor TV, Bredbånd, Bokse og Mobil telefoni. 

YouSee havde en god dag, de udleverede 55 TV bokse, der var 10 nye 

bredbåndskunder og 25 der skiftede over til YouSee mobil, så det beviser at TV-

boksene er populære. 

Her i efterår havde Tørring et event hvor der var 85 besøgende og der blev udleveret 

15 TV-Bokse 



Den 19. juni havde vi her i Rask Mølle også et lille event på Brugspladsen, vi havde 

besøg af YouSee bussen, hvor man kunne komme og se hvad de havde af forskelligt 

isenkram i bussen, men også få svar på sine spørgsmål eller hvis man havde brug for 

hjælp af den ene eller anden art, eller måske gerne vil have Bland Selv eller en TV 

boks. 

 

Vi havde besøg af ca. 25 personer. 

Vi udleverede 7 TV bokse 

Der var 2 som gerne ville have internet/ bredbåndforbindelse gennem deres 

antenneforening. 

Der var nogle stykker der fik ændret til Bland Selv, så alt i alt, en god dag. 

Det er helt sikkert noget vi gør det igen i løbet af 2019, så mød endelig frem. 

 

GDPR – Persondataforordningen: 

Nogle af de ting som har fyldt rigtig meget i alle virksomheder og i alle foreninger 

om der er sportsforeninger, jagtforeninger eller antenneforeninger, så er det GDPR 

– Persondataforordningen, man må ikke have oplysninger om personer til at ligge på 

frit papir eller på anden form for opbevaring, pc´er eller i skyen hvis man ikke har 

brug for disse oplysninger, dvs. hvis man melder sig ud af en forening skal alle ens 

data /oplysninger slettes, i vores antenneforening gemmer vi kun de data som er 

nødvendige for at kunne sende en faktura og dermed også jeres pakke størrelse og 

sker der en udmeldelse, bliver al data slettet, det sker heldigvis ikke så tit at der er 

udmeldelser. 

 

Domea: 

Her i Rask Mølle har vi en del boliger som bliver udlejet gennem Domea, bl.a. 

Møllebo, Bryggergården, Hybenvej. 

Domea har tidligere opkrævet antennebidraget over deres husleje, det har de taget 

et administrationsbidrag for, som gjorde at prisen på TV-Pakker blev en del højere 

end hvad vi i Antenneforeningen tager for pakkerne, det har Domea fået mange 



klager for, så her fra den 1. januar 2019 vil Domea ikke opkræve antennekontingent 

over huslejen, så i fremtiden kommer opkrævningen fra Antenneforeningen ud til 

hver enkelt lejer af en Domea bolig. 

Det betyder også, at vores Kasserer får en del ekstra arbejde, for al henvendelse 

omkring pakkeskift, til- og fraflytning skal ske direkte til Antenneforeningen og helst 

til vores kassere Gert Bavnsgaard på mail kasserer@rm-antenne.dk, vi er også nødt til 

at stramme op på vores opkrævningsprocedure så vi undgår ubetalte regninger ved 

fraflytning. 

 

 Fremtiden hvordan ser den ud: 

Vi er ret sikre på at behovet for internet er kraftig stigende, så vi skal forberede os 

på fremtiden, derfor er vi allerede i gang med opgradering af vores net, der er 

sikkert nogle der har bemærket at der bliver gravet ved nogle antenneskabe rundt 

omkring i byen, det er Dansk Kabel TV som er i gang med at forberede nogle 

elstander mm til nogle forstærker-skabe, Bl.a. Kildevej, Gylvelvej, Hybenvej, 

Cikorievej, Gl. Jernbanevej, Kalhavevej. 

Der er selvfølgelig nogle ulemper i forbindelse med en så stor opgradering, der vil 

komme nogle afbrydelser imens det står på, men afbrydelserne skulle gerne blive af 

kortere varighed 10-15 min. og kun i dagtimerne indtil kl. 17, så I er sikker på at 

kunne se TV i aftentimerne. 

Vi prøver at holde jer informeret om hvornår de enkelte gader bliver berørt, så hold 

øje med vores hjemmeside, avisannonce, men jeg er næsten sikker på at det bliver i 

uge 11, det kan også ske at I slet ikke mærker noget til diverse afbrydelser, det er 

selvfølgelig det vi håber. 

 

FM-Sluk: 

I forbindelse med den igangværende opgradering til 1 GB også kaldet Docsis 3.1 var 

det ikke muligt at beholde vores FM-radio via antennestikket, vi har brug for mere 

båndbredde til de høje bredbånds-hastigheder, så desværre blev FM slukket her den 

29. januar 2019. Det er regeringens plan at slukke helt for FM båndet i år 2021 eller 

måske før og før det er når der er mindre end 50% af landets lytter der bruger en 

FM radio, så indtil da kan man bruge en antenne til jeres gamle radio eller investerer 



i en DAB+ radio eller en internetradio, og der findes flere typer, har man en 

eksisterende stereo anlæg som I ønsker fortsat at bruge, så skal I købe en DAB+ 

adapter og tilslutte den via et AUX kabel, B&O anlæg skal ske via beolink, men spørg 

evt. en forhandler. 

Med en f.eks Clint H6 som kan tilsluttes det trådløse internet, er der mulighed for at 

vælge mellem 20.000 forskellige radiostationer verden over, den kan også tilkobles 

eksisterende stereoanlæg, så den kan det hele. 

Noget som måske også er vigtigt for nogen, er at den kan finde alle de danske lokale 

radiostationer, Radio Ådalen – Højderyggens lokal radio og hvad de nu hedder alle 

sammen. 

På mange TV kan også høre radio og har man en boks er der også radio på den. 

 

Nye TV- Programmer: 

Den 14. januar kom der en ny kanal i vores grundpakke/ lille pakke, den hedder Xee 

udtales ”see” den ligger på kanalplads 4 – Det er en TV og Steamningskanal som 

Yousee vil bruge til deres egen produktion og i samarbejde med den amerikanske 

FOX kanal, så det bliver en kanal som er delvis reklamefinansieret og et mix mellem 

Yousee ´s egenproducerede danske programmer og amerikanske serie fra FOX. 

Vi har også fået en anden kanal som hedder Paramount Network som ligger på 

kanalplads 11, den erstatter Comedy Central som ikke havde de store seertal her i 

Danmark. 

Paramount Network har lovet at vise en bred vifte af TV-serier, reality og film. 

 

Kanal-omlægning: 

YouSee skulle den 29. januar 2019 omlægge flere kanaler, men på grund af tekniske 

vanskeligheder blev det udsat til den 5.  februar, der er f.eks. flyttet rundt på TV2 – 

TV3, der bliver fjernet nogle kanaler bl.a., skal DR jo spare en masse millioner, helt 

nøjagtigt er det 773 mill. over de næste 5 år. 

Der nedlægges 400 stillinger deraf 25 chefstillinger. 



DR-Ultra og DR3 forsvinder fra must carry programmet i år 2020 og kan derefter kun 

tages via streamning. 

DR 2 og DR K lægges sammen til en kanal. 

Danmarks Radio fravælger også dækning af Tour de France og Champions League 

Håndbold, hvor VM i Fodbold bliver fredet. 

Der er 3 radiokanaler som lukker: P6 Beat – P7 Mix og P8 Jazz  

Så ja, vi kommer helt sikkert til at kunne set/ mærker det, men DR skal selvfølgelig 

også tilpasse sig til fremtidens måde at se TV på. 

 

 I forbindelse med denne kanalomlægning, var der desværre nogle af jer som skulle 

lave en ny kanalsøgning, det beklager vi, men langt de fleste TV kan selv finde ud af 

det. 

 De af jer som har en TV Boks skal ikke bekymre jer om kanalsøgning, det klarer den 

selv, jeg vil dog opfordre jer til at sluk/ tænd boksen igen, for så laver boksen en 

opdatering med de sidste nye rettelser. 

Vores Programoversigt passer ikke helt med hvor boksen placere. 

 

TV-Boksen: 

Når vi nu er ved boksen, så kører der lige nu en kampagne hvor man kan leje en boks 

med indbygget harddisk gratis de første 6 måneder, derefter er prisen kr. 30,-/mdr.  

Der er en model som er nyere, som gemmer op i skyen, men den er desværre kun 

gratis i 1 mdr. 

Jeg vil opfordret til at prøve en boks, den er næsten uundværligt når man først har 

prøvet den, boksen skal tilsluttes internettet via et kabel eller det trådløse 5 GHz og 

skal minimum download hastighed på 8 MB. 

En af fordelene ved boksen er en god TV guide 

Det er meget let at bruge optage funktionen 

Det er let at finde tilbage til en tidligere udsendelse i arkivet. 

Man kan Bland Selv direkte på boksen. 



Ulemper er hvis man har tv i flere rum, så skal der være en boks ved hvert tv, ellers 

kan man kun se grundpakken. 

1 boks kr. 30/ mdr.  

2 – 4 bokse kr. 99/mdr. 

 

Prisstigninger: 

Igen i år ser vi nogle prisstigninger som vi ikke selv er herre over. 

Der er selvfølgelig programleverandørerne som betaler mere og mere for deres 

rettighederne, men vi har også Koda/copydan afgifterne som stiger hvert år. 

Jeg syntes vi har nogle pakkepriser som vi godt kan være bekendt, det er 

selvfølgeligt dyrt,  men vi er stadig de billigste, når vi sammenligner os med 

Energiselskaberne, Waoo, Stofa og hvad de nu hedder. 

 

Tal:. 

 

I udgangen af 2018 var der 3,9 mia. bruger af internettet verden over, det er 51.2% 

af verdens befolkning, for 10 år siden var det blot 23%. 

Globalt set er der 107 mobilabonnementer pr. 100 mennesker. 

Der er især i udviklingslandene at antallet af mobile bredbånd vinder frem, her er 

der 6 gange så mange på trådløs som på fastnet. 

  

 

Bestyrelsen: 

Tak for jeres frivillige arbejdskraft 

Tak for jeres samarbejde i året løb. 

 

 


