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Referat af bestyrelsesmøde 07.08.2018 kl 18.30 i Tunehallens klublokale. 
 
Referent:  Tage Lauritsen  
 
Til stede:  Alle, minus Knud Reinhardt, og minus suppleant Mark Andersen 
 
Referat fra sidste møde – Godkendt. Godkendte referater skal op på web-serveren. 
 
Næste møde(r) 

– Planlagt resten af året, så vidt muligt første tirsdag i måneden.. 
 
Signalforsyning TV 

– Forsyningen status. God nok bortset fra problemer fra Uptown, der har svigtet jævnligt, samt har 
haft manglende EPG. Glenten følger op på denne. 

– Vi accepterer ikke karensperiode på 30 dage sekventielt pr enhed for sletning fra Web-TV (altså én 
ad gangen). Bernt tager dette op med Glentens direktør. 

– Etablering af ny frekvensplan – filterskifter – plan og bemanding hertil mv. udtræk og 
filterskifteplan. Skal laves pr vej. Telecenteret (Jan Petersen) rykkes for kontrol af de nye filtre. Vi 
skal have en stak jumperkabler med han/hun konnektorer. Vi skal have en kasse HQ-F-vinkler. 

– Medlemmer adviseres via SMS – mail – hjemmeside – Twitter samt på FB, foruden SO i 
Elkærparken. 
Der laves udførlig instrux til Vindinge.  

– Evt afbrydelser. Ingen. 
 

Økonomi 
– Status. Ingen status pga. Pantherfejl (vort administrationssystem). 
– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Pga. samspilsfejl med Panther/Nets er små 200 

opkrævninger gået galt. Peter T tager det op med Panther. Derfor kan vi ikke til dette møde have 
nogen status og skyldnerliste. Bernts egen kortbetaling viste problemer; dette bragt videre til 
Panther. 

– Pengeinstitut: Møde med Arbejdernes Landsbank gav INTET. Vi fastholder derfor vort nuværende 
arrangement med pengeinstitut (Danske Bank) resten af året. 

 
Servicepartner 

– Skader lokaliseret/udbedret: 
– Regning modtaget 7.8.2018 fra DKTV vedr. Byagerlunden 1 afvises, da vi gerne vil have en 

forklaring, da vi kun havde bedt om et gratis tjek.  
– Regning for at finde kabelfejlen ved Tinggårdsvænget 60 (strækningen på 180 m mellem 

Tinggårdshegnet 49 og Tinggårdsvænget 48): Fejlsøgning og påvisning af kabelfejl er med i 
servicekontrakten. Derfor bør denne regning afvises. 

– Tegninger mv. De ændres først til AND med projekteringen pr ø (AND = Advanced Network 
Design).  
Vi skal have et opstartsmøde ifm. førstkommende ø-renovering, så varsling kan ske.  

– Ø-renoveringer – projektering & planer – muligheder for ombygning/løsning i 2018: 
Vi tager tilbud ind fra alternativ servicepartner på 2 øer. Vi vælger Sydvest og Nordøst. Peter T 
gives tegningerne så han kan sende dem videre. 

– Servicegennemgang: Vi spørger til status, da vi ikke er klare over hvad der sker. 
– Vi skal have drejet medlemmerne over på, at medlemshenvendelser vedr. kabelfejl skal stilles 

videre til DKTV, pr telefon. Telefonsluse mm. 
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Hovedstation 
– Nyt lagerlokale. Vi får grundens ejer til at konfirmere efter deres 

bestyrelsesmøde i dag, at de vil leve op til løfte og placering på deres grund det 
ønskede sted, og bekræfte dette (dvs. skriftligt). 

– Greve kommune er blevet rykket for sagen. Det blev oplyst i går, at den lå hos en medarbejder, der 
havde været langtidssyg (der er nok mange langtidssyge i den afdeling; det samme hører vi også 
ved manglende behandling af graveansøgninger). Derfor fik vi ikke noget svar i første omgang. Han 
er nu tilbage og vi får svar i næste uge. 

 
Anlæg/Net 

– Status generelt. Vi beder DKTV asap finde og fjerne returvejsstøj i den lave ende på 3 øer, som alle 
viser mange voldsomme støjfejl i det lave område, kan verificeres med Kronbacken. 
 

Internet 
– Status: Forbrug nogenlunde uændret med 2,7 Gbit down i peak over 14 dage. 
– Router, lagerstatus. Ca 10 EPC3940. Vi må ikke udlevere brugte EPC3925 uden at alle 4 

ethernetporte er testet/kontrolleret. Ud af 2 udleverede fra en bunke på 5 var de tre defekte. 
– Harmonic – status: Vi opdaterer tidligst software i CMTS primo sep. 2018 (14 dage efter Appear-

omlægning). Vi skal have en holdbar status for dette, via TC. Vi mangler også priser på Timing-
servere. Vi satser på møde med Svend Jessen (Harmonic) tirsdag 21. august kl 15.30. 

– FSA ønsker tilslutning til Tune – gerne i løbet af 2018 – løsning og evt. plan. Her afventer vi svar fra 
Harmonic på RPHY, og vi skal have bekræftet tidspunkt for tilslutning, også med alene Internet. 

 
Medlemmer – alt herefter – udsættes til næste møde, da klokken er 22. 

- www.tunenet.dk -  GDPR  - del af Mit Tune.  
  
- Remindere/opfølgning/forglemmelser, 
- Øvrigt. 
 

GPDR 
- Beredskab , definitioner, beskrivelser osv. 

 
Evt 
 

Huskeliste 
 - Medlemsmøde:  xx/xx-20xx 
 - Generalforsamling: xx/xx-20xx 

http://www.tunenet.dk/

