
BESTYRELSESMØDE 14. februar 2007 i TuneHal 
 
Til stede: Henning,  Peter, Knud, Dan, Tage og Bernt 
Fraværende: Flemming (afbud) 
 
Referat fra sidste møde  
Ekstraordinært bestyrelsesmøde 23. januar godkendt 
 
Korrespondance Indgående 
Viasat har henvendt sig for at give tilbud på kanallevering. Møde for bestyrelsen med MTG aftales. 
 
 
Korrespondance Udgående 
Intet at bemærke 
 
Økonomi 
Opfølgning på skyldnerliste (PETER) 
Cirka 200 har endnu ikke betalt. Rykkergebyr 100 kroner pr. rykker, Plus 25 kroner for ikke 
tilmeldt PBS. Udsendes snarest. 
Regning fra Dansk Kabel-TV for hovedstationens ombygning – cirka 70.000 excl moms. Samlet 
pris alt incl. cirka 250.000 kroner 
Peter Thornemann forelagde forslag til budget – 3 versioner, som kommer til afstemning på 
generalforsamlingen. Foreningens love skal dog nærlæses, for at undersøge, om flere budgetforslag 
er lovlige. 
300.000 kroner afsat i budget til ny CMTS (internetfordelerboks i hovedstation) 
 
Vedligeholdelse 
(Repeat): Nicam udfald – stereo/mono undersøges stadig. Fejl findes dog sandsynligvis uden for 
TKN (Knud/Flemming) 
 
Udvidelser /Teknisk opgradering 
Radio-TV i hovedstation færdig. 
Der skal ryddes op i datadelen. Infokanal problem med lyd – kabel forlænges. (Tage)  
Fugt i hovedstation. Undersøges, hvad kilden er. Dog ikke så slemt som tidligere. (Knud) 
Sag om mur ved hovedstation kører stadig. Uenighed om, hvem der skal betale for genopretning af 
mur- og fliseopretning. Bestyrelsen fastholder synspunkt om skyldspørgsmål.  
Tage skal aflevere Canal Digital låneudstyr (Tage) 
(Repeat)Strategiplan for nedgravning – Dong Energy og andre antenneforeninger i region 7 
kontaktes – (Tage) 
  
Omlægninger – Radio/TV 
Prøvekanal – Travel Channel. Tage forsøger at få tilladelse til Disney Channel  igen 
Radiokanaler: afventer tilbud på blandt andet DR Classic og Yes2Day. FM100 SOFT er trådt i 
stedet for julekanal. TV2 Radio lagt ind i stedet DR regional Syd. Nyt radiomodtageudstyr under 
overvejelse. Tilbud indhentet og besluttes efter generalforsamlingen. 
DR1 lyd flyttes fra 99,9 bliver ændret i forbindelse med kanalomlægning 
 
FDA.  
Medlemskab af FDA fortsættes. 
 
 



  
TV Tune 
(Repeat)Bestyrelsesmøde/generalforsamling er indkaldt  
 
Kanalafstemning 
Alt klart til budget på generalforsamling 
Grundpakke incl SBS Net  
Pakke 1 – nuværende kanaler minus Viasat Sport, der ophører 
Pakke 2 – ovenstående plus Disney Channel plus TV2 Film 
Pakke 3 – Pakke 1+2 plus TV2 Sport 
 
Internet 
840 aktive routere, 8 i kø. 
(Repeat) Peter laver (får fremstillet) et script, der loades til Routeren, hvis konfig. er tabt eller er 
blevet reesat af bruger. Løses måske samtidig med NetDesigns QoS.  
Peter har lavet udkast til vejledning om konfigurering af router 
 
Gamle Bydel 
Peter og Tage besøger Tune Bygade 24 for kontrol af tilslutning eller mangel på samme 
Roskildevej 11 udbedring af fliser – gammelt løfte – gennemført.. Deklaration om at tolerere 
nedgravet kabel på plads og tinglyst.  
 
Greve Kommune 
Intet at berette 
Der er gravet flere gange på Tune Parkvej og Tune Bygade uden at TKN har fået noget at vide. 
Bernt tager møde med kommunen om manglende information om gravearbejde 
 
Diverse:  
Tilbud om spamfilter fra Virus 112. Gullestrup er dog i gang med at finde løsning. 
Tage laver bit-fil til lukning af routere 
  
Næste møde 
Torsdag den 15. marts 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 


