
BESTYRELSESMØDE 7. juni 2007 i TuneHal 
 
Til stede: Henning, Peter, Knud, Dan og Bernt, Flemming 
Fraværende: Tage 
 
Referat fra sidste møde  
Bestyrelsesmøde 10.maj godkendt 
 
Korrespondance Indgående 
Canal Digital lægger ny DR-nyhedskanal ud. I TKN lægges den på som ekstra prøvekanal i fuld 
pakke. 
Ordrebekræftelse på nyt FM-udstyr modtaget. Forventes lagt på i uge 24. 
 
Korrespondance Udgående 
Korrespodance med Roskilde Politi angående misbrug af nettet. Roskilde politi har modtaget svar 
på henvendelse. Bestyrelsen mener i øvrigt adgang til vore oplysninger om medlemmers netbrug 
kun kan indhentes via en dommerkendelse 
 
Økonomi 
Opfølgning på skyldnerliste (PETER) 
18 medlemmer har endnu ikke betalt. Flere lukkes de kommende uger. 
 
Vedligeholdelse 
Maling af hovedstation – tilbud cirka 3000 kroner.  
Nicam udfald – stereo/mono undersøges stadig. Fejl findes dog sandsynligvis uden for TKN 
(Knud/Flemming). Medlemmer af bestyrelsen, der oplever fejlen, skal skrive ned, hvilke kanaler og 
hvornår. 
 
Udvidelser /Teknisk opgradering 
Der skal ryddes op i datadelen. Infokanal problem med lyd – kabel forlænges. Løses kommende 
weekend (Tage) . 
Tilbud på udstyr til udsendelse af digitalt tv fra Dansk Kabel TV. Bestyrelsen afventer nyt udspil. 
Nuværende tilbud for dyrt. 
Tage aftaler møde med Dansk Kabel TV om ombygning af radio og tv udstyr. 
Greve Boligselskab bygger nye  boliger i Elkærparken, der skal have signal fra TKN. Kabel gravet 
over flere gange. Regning betales af skadsforvolderen. Møde med Greve Boligselskab om 
omkostningsfordeling. 
  
Omlægninger – Radio/TV 
Prøvekanal –Hallmark/Jetix  
DR’s nye nyhedskanal lægges ind i fuld pakke som ekstra prøvekanal 
NRK 2 kommer ind i grundpakke i stedet for fransk TV5 og 6 nye radiokanaler lægges ud i uge 24. 
DK-TV vælger frekvenser til nye radiokanaler og DR-nyt 
 
FDA.  
 
TV Tune 
 
Kanalafstemning 
Kanalafstemning i efteråret bestilles 
 
Internet  
862 aktive routere, Ingen i kø. 
CMTS indkøbt – forventet levering ca. 12. juni. Pris 273.000 kroner excl moms incl. 3 års service. 



Netdesign sætter CMTS op efter tilbud. 
Mailserver udskiftet til ny partner. Der er opstået en række mindre problemer omkring blandt andet 
hjemmesiden, som søges løst. Debatforum stort problem, da det tilsyneladende ikke kan køre på 
Surftown. Surftown har ikke levet op til det lovede. Alternativer undersøges. Peter kommer med 
forslag. 
 
Gamle Bydel 
Peter og Tage besøger Tune Bygade 24 for kontrol af tilslutning eller mangel på samme 
 
Greve Kommune 
Bernt tager møde med kommunen om manglende information om gravearbejde 
 
Generalforsamling 
 
Diverse:  
Tage laver bin-fil til lukning af routere 
  
Næste møde 
Tirsdag den 3. juli 2007 
 
 
Godkendt efter bestyrelsesmødet 
 
 
 
 
 


