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Referat af bestyrelsesmøde 05.07.2016. 
 
 
Samarbejder 

- Flimmer – fællesmøde afholdt før bestyrelsesmødet. 

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning. Godkendt. 
 
Næste møde 

- Bør være planlagt 2 møder frem i tid: 9. august, 13. sept. begge i Tunehallen. 

 
Signalforsyning 

- Forsyningen status. Nordgårdsvej og Elkærparken havde været ramt af strømafbrydelse. 

- EPG v2 Status. Kortet var blevet sendt med GLS, der ikke havde udfyldt læselig seddel, og 

var røget retur. Derfor forsinket første gang. Hertil kommer, at Appear skal foretage 

rettelse på kortet; vi afventer, og vi sender en mand op og isætte kortet ad hoc for dette. 

- Evt afbrydelser. Ingen. 

 

Økonomi 

- Status. Ændret betalingsfrist til Glenten, så den er i sync med PBS opkrævningerne 

kommer ind. 

- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger, i alt 6.884 kr. udestående på 13 

debitorer, hvoraf kun de to er større. 

- Vi gransker skrivelse fra GB ang. ændrede opkrævningsforhold. Vi tygger en uges tid 

mere på den. Ejerskabet skal være præcist angivet: TKN ejer kabelanlæg inkl. 

standerskabe, og GB ejer stikledning til de enkelte lejligheder, inkl. installationen i 

lejlighederne. 

 

Servicepartner 

- ES havde været i byen (Byagerparken xxx-xxx og Byagervej x, fejlrettet), men vi skal 

fortsat have et møde inden/senest 9. august, og få talt om mere generelle forhold, så 

kan fortsætte samarbejdet. Vi mangler brugbar dokumentation, der viser 

ledningsføringen præcist nok af hensyn til grave-forespørgsler; vi skal have Micado. Vi 

skal have præciseret, at forstærkere der udskiftes mod regning, skal være af en 

acceptabel type, der dækker op til 1218 MHz. Vi skal derfor have tilsagn fra ES om at han 

vil fortsætte efter 1.1.2017, og hvilken SLA, dette skal ske under. Bernt/Tage sikrer dette. 

- Tage skaffer priser på forstærkere (med transponder) fra TC. 

 

 

Hovedstation 

- Vedligehold 
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- Status hardware/udstyr –switch. Vi taler om at droppe CNR, men så 

skal Mark / Peter K. stå for DHCP/DNS/TFTP-server. Peter K fundet 

muligt problem med switch-stacken, der godt kan gøres lidt mere robust med load-

balanceringen. 

- Panther image mv. Skiftet til CableModem-2 –provisionering i Panther admin, men vi 

mangler den del, der forudsætter DHCP i foregående punkt. Dette implementeres efter 

uge 31. 

- Evt. udeståender. UPS skal udvides med management kort og forbindes, efter uge 31. 

Oprydning: Vi har en del gl. servere o.l. vi skal af med, og plastkasser til at samle andet i. 

 

Net 

- Status generelt. Støjproblemer hastigt voksende, det tager vi med servicepartner. 

- Vedligehold 

 

Internet 

- Status generelt: 

1392 medlemmer med Internet, heraf 4 som bridge. Dertil xxx i Flimmer og xxx i 

Vindinge. Disse tal skal skæres ned til aktive debiterede produkter. 

- Med 1926 TV-pakke-medlemmer (heraf 4 rent teknisk) er det 73% på Internet. 

- Kapacitet, forbrug, reserve. Gennemgået i slides. 

- Router, lagerstatus. 22 på lager. 

- Lovgivning – Internet uden tv! Vi mener, at TKN ikke kommer ind under denne. Hvis vi 

tvinges til at lave det, så sættes prisen til 195 x 12 kr/år, når det skal ind i takstbladet. 

 

Medlemmer 

- Remindere/opfølgning/forglemmelser: Vi genfremsender den gamle skrivelse til 

Energistyrelsen suppleret med skrivelsen fra PJ. Tage finder den frem og kopierer til 

besvarelse. 

- 185 mailkonti var ramt af PWNED. Alle har fået besked om at ændre password. 

- Vi skal have lavet en IP-Echelon løsning, der genererer en PDF-der kan sendes til 

medlemmet. 

- Tunehøj xx: Bernt. Skæppestien xx: Flemming. 

Øvrigt 

- TV-kanalplanen i PDF skal vippes 90° for bedre læselighed (landskabsformat og mindre 
marginer). 

- Der rykkes for prøvekanal-løsning hos Glenten. Bernt følger op. 
- IFA 2016 – 2.-4.9 2016 Fra fredag morgen til søndag e.m. 


