
 

TKN-BESTYRELSESMØDE 4.oktober 2010 Tunehallen 

 

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

Fraværende:  

 

Referat fra sidste møde: 

Bestyrelsesmøde 9. september Godkendt. 

 

Korrespondance Indgående: 

I henhold til mailsystem.  

 

Korrespondance Udgående: 

I henhold til mailsystem 

 

Økonomi 

Rykkere sendt ud. Ca. 55 i restance.  Heraf ca. 30 fra Greve Boligselskab. Lukninger påbegyndes.  

Pakkeskift kan ske ved opsigelse løbende måned plus 30 dage mod et gebyr på 500 kroner. Ved 

ejerskifte 250 kroner. 

 

Vedligeholdelse: 

Ny servicegennemgang skal foretages i forbindelse med omlægning til YouSee.  Er gennemført 

ifølge Dansk Kabel TV. Rapport afventes. Rykkes for den årlige gennemgang (Knud). Besked 

afventes. 

Servicekontrakt er opsagt. Genforhandling ønskes. Dansk Kabel TV mener først, at kontrakten kan 

opsiges til foråret. Løber til 28. februar 2011. Møde aftalt til 11. oktober. 

Back up forsøges gennemført, så DR1, DR2 og TV2 kan etableres som ”nødkanaler” i tilfælde af 

kabelbrud. Er foretaget. Peter skaffer kort. 

  

Udvidelser /Teknisk opgradering:  

 

Signalforsyning: 

YouSee har meddelt prisstigninger. YouSee åbner for tilkøb af favoritkanaler ved Grundpakke. En 

række HD-kanaler bliver clear, hvilket betyder, at de kan ses uden box og/eller kort. Peter retter 

henvendelse til YouSee for at få oplyst pakkepriser pr. 1. januar 2011 

 

FDA: 

FDA Forum holdt møde i Sorø.  ERFA-gruppe for antenneforeninger, der selv kører internet 

etableres. Desuden ERFA-grupper for antenneforeninger der har YouSee og Stofa som 

signalleverandører. 

 

TV Tune: 

TV-House løsning uden tekst tv skal købes. (Tage)  Afventer kontakt. 

Tage har fået tilbud på andet system, da TV House ikke er vendt tilbage. Kontakt oprettes. 

 

Internet: 

Der er 1064 aktive routere, 2 i kø.  

Ny software på CNR-server i hovedstation. Software lagt på. Igangsætning pågår. (Tage) 

Offentlige IP/PA/PI-adresser tildeles alle internetmedlemmer. 



 

35 har udskiftet til ZyXel routere for 250 kroner, da vi ikke længere kan supportere den.  

Internetleverance opsagt til kontraktens udløb med henblik på ny forhandling om prisen 

 

Gamle Bydel 

 

Greve Kommune 

Gravetilladelse. Overvejes at opsiges aftale om, at Dansk KabelTV repræsenterer TKN i forhold til 

Ledningsejerregisret. I første omgang udbedes kopier af henvendelser om gravninger. (Knud) 

Fremover sendes henvendelser til TKN som ”Ler-kontakt”, der så kan kontakte Dansk KabelTV. 

 

Generalforsamling 

Tirsdag den 26. april søges i Menighedscentret 

 

Diverse 

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

Hærværk mod stander ved Lundegårdskolen. Tilbud indhentes på udskiftning ASP. Er skiftet 

Medlemsmøde 24. februar.  

Mulighed for nyt administrationssystem undersøges 

 

Næste møder: 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag 2. november 


