
 

Tune Kabelnet - BESTYRELSESMØDE 24. august 2009 Tunehallen 

Til stede: Bernt, Peter, Knud, Tage, Kenneth, Dan og  

Fraværende: Flemming (afbud) 

 

Referat fra sidste møde: 

Bestyrelsesmøde 30. juli 2009. Godkendt. 

 

Korrespondance Indgående: 

I henhold til mailsystem. 
 

Korrespondance Udgående: 

I henhold til mailsystem 

 

IPTV og DVB-T 

Forslag fra Flemming om at få DR programmer i mux-2 i kabelnet. Bestyrelsen vil tage dette op 

senest november 2009. 

Møde med Greve Boligselskab aftales med henblik på at implementere IPTV i GB´s afdelinger i 

Tune 

Orientering udsendes til medlemmerne omkring indførelse af IPTV, kanal/pakkevalg og 

samarbejdet med Dansk Kabel TV. 

Orienteringsmøde om IPTV for medlemmer 22. september 

 

Økonomi: 

Nye betalinger af kontingent er i gang. Restanceliste foreligger 

 

Vedligeholdelse: 

Tilbud på serviceabonnement indhentes fra Dansk Kabel TV, Dansk Antenneservice og A+.  

Beslutning træffes på bestyrelsesmøde i september.  

Udsving i signalniveauer på Internettet. Det skal fortsat undersøges (Tage/Kenneth). 

 

Udvidelser /Teknisk opgradering:  

Der skal investeres i AtoB-løsning til digitalisering af Viasatprogrammer TV3, TV3+ og TV3 Puls. 

Med mindre vi kan få signalet leveret via Fast TV. 

 

Omlægninger – Radio/TV: 

 Canal 9 og TV3 Puls er prøvekanaler resten af året. 

 

FDA: 

FDA-forum 20. september 
 

TV Tune: 

Ny server til Tune Lokal TV skal sættes op i hovedstation Teknisk løsning er på  plads. 

 

Kanalafstemning: 
Ingen kanalafstemning fremover, når IPTV er indført 

 

Internet: 

Der er 1008 aktive routere, 11 i kø.  

Ny software på CNR-server i hovedstation. Software lagt på. Tage færdiggør projektet, når han 

kommer hjem fra ferie  



 

 

Gamle Bydel: 

Installation på Snoldelevvej ok, men mangler endelig tilslutning. DK TV kontakter og træffer aftale. 

(Knud) 

 

Generalforsamling 

 

Greve Kommune: 

TKN accepterer kun at udsende væsentlige meddelelser fra kommunen af beredskabskarakter. 

 

Diverse 

Referater fra bestyrelsesmøder skal lægges hurtigere ud på hjemmesiden, hvor vi mangler at lægge 

referater siden august 2008 op.  

 

Der foreligger en ny version af Admin. Denne skal snarest lægges op på en af de ny servere. 

Herefter tager vi leverandøren ind til bestyrelsesmøde for at gennemgå nye faciliteter og opsamle 

ønsker, såsom: I admin står alle adresser til 4000 Roskilde. Skal laves om til 4030 Tune, så at dette 

ikke skal rettes manuelt hver gang. 
 

Tage tager kopier af mails 1/6 2001 til 31/12 2001 
 

Dokumentation af det fysiske bynet: Multicom-tegninger skal konverteres til AND-tegninger. Skal 

også foreligge elektronisk. (Knud) 
 

Næste møder: 

Næste ordinære bestyrelsesmøde mandag 28. September i Tunehallen (Knud) 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet 24. august. 


