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Referat af bestyrelsesmøde 12.01.2016. 
  
Til stede: Alle, på nær Kenneth. Referent: Tage Lauritsen 
 
Referat fra sidste møde, godkendt uden bemærkninger. 
 
Næste møde 
- Planlagt 2 møder frem i tid: 16. februar og 14. marts 2016. Medlemsmøde 29. feb., GF 26. april 2016 

(afhænger af lokalereservation). 
 
Signalforsyning 
- Status. Der har været serviceudfald fra GC 19.12.2015 aften i 10 minutter alle kanaler. Kort udfald 

10.1.2016 aften på enkelte kanaler, beroende på satellit-forbindelsen. Analoge kanaler: DRK taget ud, 
TV2 fået dennes plads. Vi skal lige have på det rene, om/hvilke signaler, Glenten henter i TKN’s 
hovedstation, evt. DR P4KBH. Vi skal have dokumenteret alle de komponenter, der indgår i løsningen. Vi 
kortlægger det selv og beder ES om at dokumentere dette. Tage kortlægger hvad øjet ser, sender til 
Egill, og BF følger op under ferier. Derved kan vi også se, hvad der ikke er i brug. 

- Knud beder om opfriskning af SLA, idet vi fik meddelelse om udfald 10.1.2016 kl 21.00 d. 11.1.2016 kl. 
7.49 

 
Økonomi 
- Status: 65 debitorer, udkast til årsregnskab udleveret med et forventet overskud på 30.000 kr. 
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. De fleste kommet ind. 
 
Medlemsmøde 
- Dagsorden for mødet, hovedbudskaber til medlemmerne. Regnskabets hovedtal og nye priser 

gennemgås. De analoge kanalers skæbne. 
- Forventede pakkepriser: 220 kr. stigning pr år. CopyDan GP: 28 kr. for 2015. TV2 stiger voldsomt. 
- Teknisk kontingent. Vi bliver nødt til at hæve dette; foreslået +50 kr. / år til 250 kr. 
 
Hovedstation 
- Udeståender. Der burde kunne sættes hylder op i træ-racket. 
- Mast/Antenner/Mangler. Reservedele såsom forstærkere skal mærkes tydeligt med tilstand og formål. 

Tage kontakter sine kontakter omkring GoBack udstyr, der ikke er fjernet. Samme mht. Allot-udstyret og 
gamle firewall. Dertil beder vi ES om at fjerne det udstyr i Rack’ene, der ikke bliver brugt. 

- Fremtidige analoge kanaler. Vi reducerer fra 19 til 6 analoge kanaler: DR1, DR2, TV2, Ramasjang, 
Charlie, TV2 News. Forventes endeligt udfaset indenfor nogle år. 

- Nøgle/Service problematik i Tune Kabelnet. Bernt taler med ES om Glentens brug af hans nøgle 6. 
januar 2016. 

- Fysisk overvågning af HS. Vi sætter kameraovervågning op indvendigt i HS. 
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Kabelnet/anlæg 
- Fejl på anlæg, forstærkere, kabelstrækninger 
- Fejl på radio/TV 
- Andet: Vi skal have flere GP-filtre, kan de rekvireres fra Glenten. 
 
Internet 
- Status. Vi øger til 2,1 Gbps primo februar. 
- Kapacitet/Forbrugsstatus 
- Router – status, vi får brug for 20 mere indenfor de kommende 4 uger, epc3940AL. 
- Tune NØ – Internetløsning, web-tv løsning - etablering. Mark får konfigureret udstyret med assistance 

fra TN. I første omgang sættes det bag en router i HS. 
 
Samarbejde med andre 
- Ny forsyningsaftale med Glenten. 
- A2012 aftaler med TV udbyderne etableret – klar til underskift. Dato for møde med CopyDan. Samtaler 

med andre AF’er. 
- WebTV opdateres omkring 1.4.2016 
 
WWW.TUNENET.dk 
- Hjemmeside evt. justeringer. Medlemsmøde og GF kommer ind så snart Knud verificerer datoerne. 
- Øvrigt. Joomla skal backes up og opdateres. 

 
Medlemmer 
-  Remindere/opfølgning/forglemmelser drøftet. 
-  Medlem zzz –Adr xxx zz –mail/tlf dd.mm.åå kl mm.tt ? 

 
Øvrigt 
- Panther – evt. nyheder. Customfelt med email2 er lavet. 
- Andet. Vi skal have revideret priserne for tilkøbskanaler i Panther. 
- Vindinge anmoder om opdateret prisblad på tilvalgskanalerne. Se mail derom. Tage. 

 
Huskeliste 
- Generalforsamling 

http://www.tunenet.dk/

