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Referat af bestyrelsesmøde 22.05.2018.  
 
Referent:  Tage Lauritsen  
Til stede:  Alle, minus Knud Reinhardt, samt begge suppleanter. 
 
Referat fra sidste møde 

– Godkendt uden bemærkninger. 
 
Konstituering 

– Herunder skal der også sættes navne i relation til GDPR. 
Formand: valgt af generalforsamlingen 

– Bernt Freiberg foreslog som næstformand Flemming Grønager og det blev besluttet. 
– Kasserer: Peter Thornemann (uændret) 
– Dataansvarlig i henhold til GDPR: Tage Lauritsen. 

 
Næste møde(r) 

– Torsdag 7.6. kl 18.30, tirsdag 7.8., 4.9., og tilstræbt første tirsdag i hver måned, kl 18.30 
 
Signalforsyning TV 

– Sæsonens første skybrud over Odense ramte ikke-DR kanaler, men lukkede de fleste andre. 
Vi skal have derfor melding om hvad Glenten vil gøre for at sikre den aftalte redundans på 
satellitmodtagelsen.  

– Vi talte også om redundans på forsyningen fra Teracom: Bernt vil høre Canal Digital og Glenten 
om redundansen mellem Teracom og Glenten. 

– TV3 og 3+ havde lukket for signal ved en fejl lørdag 19.5.2018 formiddag. 
 

Økonomi 
– Status: Vi dropper Danske Bank: I stedet for at betale 0,5% for at have penge i banken + gebyr i 

Danske Bank. Har vi nu flyttet 1,5 mio kr til LeasingFyn, der giver en fornuftig forrentning. De 
resterende flytter vi over i Arbejdernes Landsbank. 

– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: Peter udleveret skyldnerliste på alle > 100 kr, 
heraf 3 der allerede var lukket. Det bemærkedes, at den er prisværdig kort. 

– Reguleringsregneark til kontingentopkrævning for 2. opkrævning 2018 gennemgået, så det kan 
komme op på hjemmesiden. 

– Status for ønsker til gratis pakkeskift: Til dato har 77 markeret, at de ønsker gratis pakkeskift, 
heraf 6 til ’Kun Internet’. 
 

Servicepartner 
– Der er aftalt møde med DKTV torsdag 24.5.2018 hos Tage, hvor følgende skader tages op: 

o Vand i kabel mellem D0-forstærker ud for Tinggårdshegnet 49 og Tinggårdsvænget 48. 

Lækagen skal spores og det skal repareres. Vi sætter det i gang STRAKS. 

o Strømprojekt Tinggårdshegnet 49 (led i ø-renoveringen), med i rep. projekt evt. og el-skab 

søges sat lige bag eksisterende skab på n.ø. siden af Tinggårdshegnet 49, for at være så tæt 

på transformerstationen som muligt. Flemming kontakter Eniig derom. Derefter igangsættes 

ø-renoveringen. 

o Kabelskade mellem Villershøjvej/Tune Parkvej (krydset) og Tunehøj 14. Fejl lokaliseres og 

søges repareret. 

o Kabelskade ud for Nordgårdsvej ved nr 101 (påvirker nr xxx, der har klaget). Samme, vi skal 

have fat i Merkur VVS. Det skal dokumenteres. 

o For høj dæmpning i returvej til Nordgårdsvej 13 – rammer hele strengen. Der skal gøres 

noget. 
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o Periodisk støj Sydøst-øen. Nat til 22.5.2018 var USSNR nede på 5 dB i 5 timer. 

o Egevej og Birkevej. Tages med til møde med DKTV. 

o Der er måske støj i US fra forstærker ved Tinggårdslunden 18, transponder er konstant 

offline. Se i Panther for denne. 

 

– DKTV servicepartner. 
o Undervisning af teknikere tages op på samme møde 

 

– Tegninger mv. 
o PDF med dok af hele nettet (fra Mikado) i tilfredsstillende opløsning til brug for LER-

besvarelser. Vi har ved møde med DKTV 25.3.2018 lovet dette. 

 

– Ø-renoveringer: 
o Renovering af Sydøst-øen. Det skal iværksættes asap. Dernæst Sydvest. Projektering inkl. i 

tilbud. Vi forventer projektering u/b. 

Hovedstation 
– Nøgleboks: Gammel cylinder er taget ud. DKTV kan isætte cylinder i nøgleboks. DKTV skal have 

udleveret nøgle nr 12 til udlevering til dette formål. 
– De forskellige redundante power supplies i internet-udstyret er nu rykket, så at de kører på hver 

sin fase, der hvor de kører på bystrømmen, så en fejl som den, der blev udløst af Radius’ 
målerskift ikke gentages. 

– Lige nu er det alene ESX-serverne og diskbackup stationen, der sidder på UPS’en. 
– Tegning til nyt lagerlokale: Flemming havde fået lavet tegning (se bilag 1). Bernt tager denne 

tegning med til kommunen for at høre om det vil kunne godkendes. Bernt skal i samme 
forbindelse også spørge om mast på op til 18 m. 

– Appear-programmering til kommende frekvensomlægning: Vi hører Egill Skovsted, om og under 
hvilke betingelser, han kan. Dernæst spørger vi Glenten (Claus Olsen). DKTV kan også, om 
nødvendigt, men vi bør kunne ændre den selv, da det blot er afgangsfrekvenserne på 
eksisterende DVB-C QAM’er, der skal flyttes, og deres indhold skal ikke ændres. Tage oplyste, at 
der var en QAM-plads, som havde været brugt til UHD i dec. 2016, som kunne bruges til UHD til 
kommende VM i fodbold. 
 

Anlæg/Net 
– Status generelt. Se servicepartner. 

 
Internet 

– Status: Forbrug peaker på ca 2,85 Gbps seneste 3 uger. 
– GC status – vi mangler tilbagemeldinger på de ting, Peter Kp for os har rejst overfor GC. 
– Router, lagerstatus. 10 stykker.  
– Harmonic – status på hændelsen ved strømproblemet for nyligt, ny software og redundans og 

DVB-C: De forekommer døde i sværen – alt er gået i stå. Vi skriver derom til TC (BF).  
Vi tager det op med Harmonic direkte på Anga. 

 
Medlemmer 

– Bernt arbejder med udkast til reviderede vedtægter. 
– Skrivelse i relation til GDPR. Vi laver en (Tage), med udgangspunkt i A2012, vendes i bestyrelsen. 
– Hjemmesiden: Webshoppen skal med. Skal opdateres med GDPR. 
– Telefonslusen skal med. FG+TL. 
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GPDR (Persondataforordningen) 
– Skal beskrives 
– Der skal laves databehandleraftaler med alle der betjener TKN: Servicepartner og Panther. Vi 

skal have rykket Panther for aftale/vejledning til brug af Panther 
– Vi skal have afgjort, hvorvidt mit.tunenet.dk giver den nødvendige indsigt. 

 
Evt.  

– Intet 


