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Referat af bestyrelsesmøde 13.09.2016. 
 
Afholdt i Tunehallen. 
 
Til stede: Alle, referent Tage Lauritsen. Mindre rettelse 11.10.2016. 
 
Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning.  
 
Kommende møder 

- 11. okt., 8. nov., 8. dec. 
 
Signalforsyning TV 

- Forsyningen status. EPG-problemet: Indkøbt modul svigter, vi tager kontakt til Egill og tager 
det evt. med onsdag 14.9. til Odense. Så kan Egill teste om det er hardwaren, der svigter, 
eller om der er tale om en konfigurationsfejl. Opdatering: Appear ønsker at gå på med 
Teamviewer; Egill prøver at få det i stand torsdag eller fredag 15./16.-9. 

- Prøvekanal: Vi har fået uantagelige prøvekanaler for resten af året. Der er klaget, men det 
har ikke virket. Vi tager det op d. 14.9. ved repræsentantskabsmødet. 

- Evt. afbrydelser: ingen ud over det der udløstes af sw-opdatering af Appearboksen. 
 
Økonomi 

- Status: Vi følger budgettet. 
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: Der er 27 udeståender til 25.000 kr. De 10 

lukkes fysisk. 
 

Servicepartner 
- Skader lokaliseret/udbedret: Lundegårdsparken 29 mfl., skade 12.9.2016. Vi skriver til ES om 

at skifte kabel frem til forstærkerpositionen, af en type, der burde kunne overflødiggøre 
forstærkeren på denne position. Graveskader forårsaget af vandværket Skæppestien x: Det 
var en stikledning, klaret af installatør med medlemmet. Vi har afleveret en skrivelse til en 
ferieafløser, som ikke havde videregivet denne til værk-bestyrelsen. Dette er der fulgt op på 
og det er forstået nu. 

 
Hovedstation 

- Vedligehold: EPG-modul, se under signalforsyning. 
- Probe: Peter K er i gang med at tilslutte indkommende IP-signaler.  
- Kronback tracer: Setup password gives til Egill. 
- Tilslutning af bygning 7, Dyreklinikken, bedemanden og Tuneposten. Vi beder ES om at gøre 

dette, projektering og dokumentation og udførelse. Kenneth tager kontakt til Esben om 
dette. 

- Vi kan flytte FWA-senderen over, så den kan bruges dertil, til alene Internet. 
- Backup: UPS skal opdateres. 
- Chameleonen skal udvides med 8 flere FM. Dette tages op med ES. Der skal tilsluttes LAN-

kabel til switch for enhed nr 2, der skal have tildelt IP-adresse. 
- Omgivelserne: Det er rent slum og lort. Vi skal anmode centerforeningen om at tage sig af 

dette. 
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Anlæg: 
- Status generelt: Tune NØ: Da vi ikke har kabel frem dertil, kan vi ikke lige nu tilbyde flow-tv 

mulighed. Dette skal meddeles, med betoning af, at vi afventer dannelse af en GF, som kan 
løfte den opgave.  

- Ved de fremtidige udbygninger skal vi under alle omstændigheder nedlægge rør. 
- Kommende servicegennemgang: KRR: Vi mangler opdateret dokumentation. Vi mangler en 

beregning af returvejsniveauet, og det skal rettes i forstærkerne (der oprindeligt er 
projekteret efter DOCSIS 1 i returniveau). Ved indregulering skal alle slutstandere tjekkes, at 
det passer, og så skal det sammenholdes med den foregående slutstandermåling. Vi skal 
have prisen på dette. Kenneth og Tage laver et udspil. Tage laver oplæg på opgaven i denne 
uge. Vi skal have aftalt, at alle konnektorer i alle skabe efterspændes. 

- Forstærkerne: Vi skal have hørt, om Egill kan projektere 1300 MHz. Vi tjekker mfg dato for 
nyopsatte forstærkere, f.eks. xxvej xx. 

- Vi skal have dette klaret og så igangsat servicegennemgangen, som bør påbegyndes 
allersenest i oktober i år. På baggrund af servicegennemgangen tager vi stilling til hvad vi vil 
forstærkermæssigt. 

 
Internet 

- Status generelt, kommer. 
- Kapacitet, forbrug, reserve. Vi mangler en opgørelse, kommer. Vi må forvente et boom pga. 

4K programmateriale. 
- Router, lagerstatus: Vi har 7 stk. på lager. Vi tager 40 hjem. 
- Skrivelse om misbrug IP-Echelon sendes (af Tage). Vi hører hkt i Panther, om Kalundborg-

løsningen kan laves som en PDF alene. 
- Tage hjælper Knud med automatik i Outlook til samme. 
- Mail boks størrelse. Vi skal indføre en kvotering, f.eks. 500 MB pr konto, og så kan vi tilbyde 

500 MB for 100 kr/år pr påbegyndt MB. Dette laves som produkt i Panther, og så skal vi have 
dette med i selvbetjeningen. Der skal også laves en advisering, når man nærmer sig kvotaen. 
Disse ting skal være på plads, inden vi melder ud. 

- Vi følger op med sammenlægning af Midt-øen og Vindinge. Der er tilvejebragt tegning/dok af 
indkobling/combining af Vindinge, så nu har de selv udspillet. 

- Panther: Vi ønsker produktangivelse i modembilledet, så man kan skelne mellem lånerouter 
og fast router. Vi ønsker ø-angivelse. 

 
Medlemmer 

- Remindere/opfølgning/forglemmelser: Tinggårdslunden xx 
- Spørgsmål fra medlem angående FM: 8 flere kanaler og hvorfra, lave et oplæg. DR Ramasjang 

er udgået. MyRock kommer på: Dette meddeles medlemmet. 
- Egevej x: Flemming løser denne 
- Se i øvrigt referat fra sidste møde 


