
Generalforsamling 2.Marts 2023 
Formandens beretning 
 
Rask Mølle Antennelaug og øvrige foreninger i TUK-NET, går sammen med mod strømmen, 
og sætter priserne ned. 
 
Som medlemsejet forening, har vi fordel af at eje vores egen digitale infrastruktur.  

Vi skal ikke lave profit eller afkast til aktionærer og de fordele vi kan forhandle os til,  

kommer vores medlemmer til gode fuldt ud. 

 

Vi har de seneste år renoveret og opgraderet vores kabelnet, så vi kan tilbyde bredbåndshastigheder på lige for med 

fiberselskaberne – men stadigvæk som selvstændig forening, der selv bestemmer hvem vi lukker ind i vores net.  

Der er blevet afholdt afleveringsforretning den 15. december, så opgraderingen og de anmærkninger der har været 

på projektet, er nu afklaret og lukket. 

Som en mindre forening har vi en stor styrke i at samarbejde med de andre lokale antenneforeninger i TUK-NET, da 

vi sammen kan forhandle os til bedre priser og forhold.  

 

Det er i år 20 år siden at TUK-NET gik i luften. Den 27. oktober 2003 sendte vi første gang fra hovedstationen i 

Ølholm.  

Siden da, har vi udbygget kapaciteten i nettene, og er i dag helt med i front på stabilitet og med høje 

bredbåndshastigheder. 

 

Markedets billigste priser på bredbånd og øget sikkerhed 

Vi sætter priserne ned på bredbånd, så alle husstande sparer mindst 600 kroner årligt på deres bredbånd i forhold til 

priserne i dag, og samtidig bliver medlemmer med lave bredbåndshastigheder opgraderet i hastighed. Vi vil således 

kunne tilbyde nogle af markedets billigste priser på bredbånd. 

 

Sikkerhedspakke 

Vi kommer til at lægge en sikkerhedspakke på modemmet, som dækker alle de enheder, der er tilkoblet husets 

netværk. Alle vores telefoner, tv, tablets, og pc’er, samt robotplæneklipperen, køleskabet, kaffemaskinen, 

robotstøvsugeren, vaskemaskinen, overvågningen, og hvad der ellers kan kobles på netværket, sikres imod 

uautoriseret adgang. Hvis man tager sine enheder med udenfor huset, skal man dog stadig have en ekstern 

sikkerhedspakke, men vi lægger en beskyttende paraply over det enkelte hjem.  

Et par TUK-NET medlemmer har sammen med en del andre antenneforeninger landet over deltaget i en BETA test af 

produktet, som forventes indført i andet kvartal. 

 

Vi sætter fokus på det totalt frie valg af tv kanaler og streamings tjenester. 

Vi vil stadig have en Grundpakke, en Mellempakke og en Fuldpakke, og vores medlemmer kan fortsætte med den 

pakke, de har i dag uden ændringer. Præcis som de kender det. 

Derudover kan medlemmerne udskifte deres kanaler i Mellem- og Fuldpakken med andre kanaler. Det kræver blot en 

yousee tv-boks eller et kort for at udskifte kanalerne. Det er også muligt at udskifte nogle kanaler med streamings 

tjenester, såsom TV2 Play, Netflix, Viaplay, Disney+ og 10 andre streamingtjenester.  

Der kommer hele tiden flere til og den 20. september introducerede vi SkyShowtime. Så den kan naturligvis også kan 

vælges via Rask Mølle Antennelaug.  



Discovery og HBO MAX er fusioneret, så vi venter spændt på om vi får nogle Discovery kanaler og programmer 

tilbage på sendefladen igen. 

Der er stadig mange penge at spare ved at købe streamings tjenester gennem foreningen fremfor et abonnement 

som privatperson. 

 

Vi introducerer et digitalt univers. 

Vi har i den nye aftale med YouSee forhandlet til en youSee tv-boks til alle vores medlemmer, som derved kan få 

gavn af alle de ydelser, vi tilbyder i vores anlæg. Tv-boksen giver adgang til et kæmpe arkiv af udsendelser. 

Muligheden for at optage udsendelser og se dem, der hvor man er og når man vil.  

Man kan leje film fra sofaen. Man kan ændre i sin programpakke, skifte kanaler ud med streamings tjenester. Når 

man er medlem af Rask Mølle Antennelaug kan man se alle sine tv programmer på skærmen, men også på pc, tablet, 

mobil, Apple tv og Chromecast, så man har adgang til dem udenfor huset. Man kan således sidde på en 

campingplads i f.eks. Italien og se sine yndlingsprogrammer. Dette gælder i 36 lande. Det krævet blot, at der er 

adgang til Internettet. 

Vi kommer derudover til at introducere et point system, så det enkelte medlem kan købe det antal point, de har 

brug for i husstanden til at sammensætte netop deres programudbud i en blanding af tv-kanaler og streamings 

tjenester sammensat præcis efter husstandens interesser og behov. De medlemmer, som ikke vil se sport, kan slippe 

for at betale til det. De, som gerne vil se film, serier, børne-, eller dokumentarprogrammer, kan sammensætte deres 

programpakke derefter. 

Flere af medlemmerne i Rask Mølle Antennelaug har allerede taget den digitale udvikling til sig - og har tidligere hver 

måned betalt 30 kr. for at leje en youSee tv-boks.  

Denne udgift er bortfaldet med vores nye aftale, så de sparer yderligere 360 kroner om året. 

 

Vi har i februar afholdt en event her på Rask Mølle Kro, hvor medlemmer kunne komme forbi, få en snak om, 

hvordan deres fremtidige tv-udbud kunne se ud, få et godt tilbud på mobiltelefoni samt få en demonstration af 

youSee tv-boksen og samtidig få et gratis eksemplar med hjem  

 

Rask Mølle Antennelaug er, som alle andre, også udfordret på økonomien. 

Strømprisernes himmelflugt har været medvirkende til, at vores kasserer har været på jagt i markedet for 

leverandører af strøm, og det har bevirket at vi i foreningen har skiftet operatør, men ret positive besparelser på EL-

afregningen til følge. 

 

Derudover stiger prisen på sportsrettigheder, samt tv-kanaler med meget sport også voldsomt i pris.  

Næste år er den danske superliga i udbud,  og der er lagt op til at det er en enkelt tv-station der kan købe 

rettighederne for de næste 5 år og så . Det bliver sandsynligvis Viasat som vil sætte sig på den og dermed kan vi 

forvente at de kanaler stiger yderligere i pris.  

Men vi kan glæde os over, at landsholdsfodbolden er tilbage på TV2, så vi den danske nationalsport med VM i 

fodbold og håndbold er tilbage på TV2 og DR. 

 

 

 

 

 



På fjæsen… 

Bestyrelsen har i det forgangne år – startet en forsigtig profil op på Facebook. 

Med tilgang af ungt blod i foreningen, har vi i bestyrelsen lyttet til hvad der er oppe i tiden som kontaktmedie, hvis vi 

også skal kunne nå den nye generation af husejere. 

Vores sidst tilkommende medlem Martin, har med stort engagement taget teten, og sat en facebook side i søen. 

Stor ros til Martin, der helt sikker har kæmpen mod ”lidt træge bølger” hos vi andre, der måske ikke helt er kommet 

med på ”beatet” endnu. 

Med ”forsigtigt mener jeg – vi i første omgang kun bruger profilen til ”oplysning”. 

Vi vil lige se, hvorledes en ”tråd” arter sig, så det ikke blot bliver et mødeforum for ”brok og ubehøvletheder”. 

 

 

Varsling af ændringer i foreningens vedtægter… 

 

På sidste generalforsamling varslede bestyrelsen med nogle ændringer / tilpasninger i foreningens vedtægter. 

Vi har siden da, arbejdet på at gøre nogle af vores paragraffer og formuleringer mere ”tidssvarende”. 

Dem vil vi gerne have lov til at præsentere jer for i aften, for at vi til næste år, kan varsle en generalforsamling, med 

en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af denne. 

 

 

Stiklednings garanti 

 

Hvis din stikledning er beskadiget, så kan du få en ny uden beregning. Der kommer en teknikker ud og monterer den 

i standeren og i første stik i huset uden beregning. Du skal blot selv grave den ned. 

 

Tak til bestyrelsen for det store engagement og arbejde de gør i dagligdagen. 

Her i Rask Mølle Antennelaug klarer vores tekniske afdeling mange af de jobs, som andre foreninger betaler DKTV for 

- i dyre domme. 

Vores kasserer tager også selv slæbet med at håndtere alle vores abonnementer, men alt hvad det indebærer af 

faktura, kreditnotaer, afgifter til Copydan, Store el-regninger og meget meget mere. 

 

Og vores Sekretær, der både varetager referater men også vores nye Facebook side. 

Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 


