
BESTYRELSESMØDE 14. august 2007  Tunehallen 
 
Til stede: Bernt, Henning, Peter, Dan, Tage og Flemming 
Fraværende: Knud (afbud) 
 
Referat fra sidste møde  
Bestyrelsesmøde 3. juli godkendt 
 
Korrespondance Indgående 
Tage omtalte det nye initiativ Boks Danmark. Vi er afventende, men vil følge projektet nøje med 
henblik på måske at koble TKN på. Vil se det ført ud i livet, men bakker op med 1 krone pr. 
medlem for at vise interessen. 
 
Korrespondance Udgående 
 
Økonomi 
Opfølgning på skyldnerliste (PETER) 
111 medlemmer har endnu ikke betalt. Rykkere udsendes efter 1. september. 
 
Vedligeholdelse 
Maling af hovedstation – Peter har kontaktet maleren 
Problemer med vand i hovedstation. Knud har lavet en aftale med Tom om at han kommer i gang 
med den. 
DKTV sikrer, at DR2 signal bringes i orden 
 
Udvidelser /Teknisk opgradering 
  
Omlægninger – Radio/TV 
Prøvekanal –  fra primo september History Channel  
 
FDA.  
Orientering om Boks Danmark 
18. september generalforsamling i regionen. På Hotel Prinsen i Roskilde 18.30  Alle 
bestyrelsesmedlemmer også suppleanter er velkomne 
 
TV Tune 
Lyd er tilbage på TV Tune 
Muligt at komme over på nyt afviklingssoftware for rimeligt beløb. TV House vil demonstrere 
mulighederne se evt. tvhouse.dk 
 
Kanalafstemning 
Kanalafstemning i efteråret er bestilt til forventet afvikling ultimo oktober. Udformning af 
afstemningsliste udformes næste bestyrelsesmøde. Eventuelt medsendes spørgeskema til 
medlemmerne med relevante spørgsmål til fremtidens TKN. 
 
Internet  
869 aktive routere, 4 i kø. Antal medlemmer hos TKN i alt 1820. 
Surftown  kører indtil videre – Gullestrup vender tilbage. Medlemmerne orienteres  blandt andet på 
hjemmesiden om, hvad det betyder for den enkeltes mailsystemer Effektueret fra 16. august. 
Ny CMTS har drillet. De gamle line cards anvendes midlertidigt, men ingen god løsning. 
Alternativer med blandt andet anvendelse af gammel CMTS for at identificere problemernes 
opståen. Desuden forøges med at ”jorde” systemet. 
Klage vedr forfordeling af kapacitet behandlet. Tage undersøger, hvad der ligger bag påstanden.  
 



Gamle Bydel 
Peter og Tage besøger Tune Bygade 24 for kontrol af tilslutning eller mangel på samme 
 
Greve Kommune 
Bernt har haft møde med kommunen om manglende information om gravearbejde. De lover bod og 
bedring. 
 
Generalforsamling 
 
Diverse:  
Tage laver bin-fil til lukning af routere. Når nye CMTS virker 
Tunenat 24. august – Vedtaget at holde lav profil for ikke at friste svage sjæle.  
  
Næste møde 
Tirsdag den 11. september 2007 
 
 
Godkendt efter bestyrelsesmødet 
 
 
 
 
 


