
 
TKN-BESTYRELSESMØDE 20. august 2012  

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

  

Fraværende: Ingen 

 

Referat fra sidste møde: 

Bestyrelsesmøde 25. juni Godkendt 

 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Formand Bernt Freiberg 

Næstformand: Knud Reinhardt 

Kasserer: Peter Thornemann 

Sekretær Tage Lauritsen og Flemming Grønager 

Suppleanter: Kenneth Rossen og Dan Bjerring 

 

Korrespondance Indgående: 

I henhold til mailsystem. I.A.B 

 

Korrespondance Udgående: 

I henhold til mailsystem. I.A.B 

 

Økonomi 

106 i restance med over 200 kroner. 4 er lukket eller lukkes.  Rykker udsendes via mail til 

internetbrugere. 

Der skal tages kontakt til GB, da de ikke indberetter om til/fra – flytning rettidigt.  Peter 

Thornemann har taget kontakt, TKN afventer svar.  

Kursen strammes over for restanter. Lukkes efter første rykker. 

 

Vedligeholdelse: 

Huske tinglysning af Nørregade 6 og Østerbakken 63. (Tage) 

 

 

Udvidelser/Teknisk opgradering:  

Bestyrelsen instrueres i anvendelse af Panther.  Tage undersøger muligheder og pris på VPN til alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

Plan for udskiftning af standere udarbejdes og iværksættes.(Knud, Kenneth og DKA-Michael). 

Kenneth kontakter DKA med henblik på at sætte gang i processen med udbedring af kabelskaderne. 

Tinggårdshegnet 25, Tinggårdsvænget 40, Østerbakken 71, Tinggårdsparken 16. 

UPS - strømforsyning er anskaffet til server. Ikke sat op. 

Peter sætter gule sedler på udstyr i hovedstation, der må fjernes. Kenneth udfører installation. Der 

udføres tegning over installationerne i HS. 

TKN lægger rør til ny udstykning på Tunegård, hvis kommunen byggemodner kabler i den nye 

udstykning. Intet nyt. 

 

 

 

Signalforsyning: 

Medlemmer skal holdes underrettet på hjemmeside om ændringer i YouSee signallevering. YouSee 
mailede forholdsvis hurtigt ved sidste afbrydelse 



 
 

FDA: 

Der er indkaldt til strukturudvalgsmøde.  

 

TV Tune: 

Pris for digitalisering fremsendt til TV Tune. 

Der mangler tilsyneladende et referat fra TV Tune´s årlige generalforsamling, men Bernt forsøger at 

fremstille et sådan.  

 

Internet: 

Der er 1163 aktive routere svarende til cirka 61 procent af medlemmer.  0 i kø.  

Kampagne i ”blomsterkvarteret” og ”trækvarteret” for tilslutning til TKN generelt. Pris 2000 kroner 

plus stikledning. Inklusiv router til Internet.  

 

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte internetgruppe - InternetForum - med Tage og Peter som 

ansvarlige i forhold til bestyrelsen. Mark er første medlem. support@tunenet.dk er oprettet til brug i 

forbindelse med ovenstående. 

Oversigt over arbejdsopgaver forelægges på næste bestyrelsesmøde. 

Køber 30 EPC3925 til lager. 

Cisco præsenterer nye modemmer til oktober.   

Global Connect tilbudt at øge internetforbindelsen til 500 Mb uden merpris, men forlanger 

forlænget kontraktperiode. Peter accepterer og underskriver kontrakten. Internet klargjort til, at 

TKN’s nye medlemmer fra Vindinge kan komme på TKN-net. Flere testbrugere er på. 

 

Gamle Bydel 
Tilslutning i gamle bydel, der kom på nettet i 2005 - 5000 kroner incl. router excl. stikledning. 

 

Greve Kommune 

Møde om udstykning Østerbakken 63.  Resultat afventes, når kommunen vender tilbage. 

Kommunen har givet et medlem tilladelse til udmeldelse af TKN. TKN vil ikke acceptere 

kommunens beslutning, da TKN ikke mener, at sagen er behandlet korrekt. Kommunens Tekniske 

Udvalg behandlede sagen 13. august. Jurist i FDA har sat klage i Tilsynsrådet i bero, men nu kører 

klagen sin gang, når kommunen meddeler beslutning alt efter udfald. 

 

Medlemsmøde 

 

Generalforsamling 

 

Diverse  

Undersøger mulighed for at standse misbrug af www.tunekabelnet.dk 

Der skal ryddes op på tkn-hjemmeside.  

 

 

Næste møde: 

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 27. september 

 

 


