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Referat af bestyrelsesmøde 11.06.2019. 
 
Til stede:  Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen, 

Kenneth Runge Rossen, Mark Andersen. 
Afbud fra:  Knud Reinhardt.  
 
Referent:  Tage 
 
Referat sidste møde  

– Kom sent ud, men er i øvrigt godkendt. 

 
Næste møder 

– Næste gang 6. august 2019, og 10. september 2019. 

 
Signalforsyning TV 

– Forsyningen status. Ingen problemer. 

– Evt. afbrydelser. Ingen. 

 
Økonomi 

– Status. Ingen opdateringer modtaget fra Nets endnu.  

– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: Samme. 

– Vi gennemgik regneark med reguleringen pr 1.7.2019. 

 
Servicepartner 

– Skader lokaliseret/udbedret: Udbedring af fejl på kabel mellem Tune Parkvej 37 og 
Tinggårdsvænget 62: modtaget faktura på 4,5 time. Der er to kabeltyper, når vi sammenholder 
de to kabelender. Derfor må der jo være en samling et sted. Denne samling er imidlertid ikke 
dokumenteret, heller ikke efter dette stykke arbejde (reparation). Vi rykker fortsat DKTV for 
opdateret tegning med korrekte kabeltyper anført. 

– Vi skal have berammet et møde, hvor vi kan få lukket de udestående ting. 

o Tegninger mv. 

– Ø-renovering:  

o Vi har fortsat mangler i doku. fra DKTV for færdiggørelsen af Sydøst jf. sidste referat 
(21.5.2019). De mange fejl, der er, jf. mars-rapporten, indberettes som anlægsfejl. 

o Tilbud på resterende ø’er. Tegningsmateriale på alle resterende øer sendes til KK 
(Center/træ og Elkærparken) (Tage). 

o Vi skal have udflugt til Corning om nye kabler/konnektorer. 

 
Hovedstation - Vedligehold 

– Evt. udeståender: Flytning/nedlæggelse af det ene rack. 

– Nyt lagerlokale. Intet nyt. 

 
Internet 

– Net generel status. Vi har testet forbindelsen i dag, og opnået 6,4 Gbps. Så tanken om, at GC 
IKKE havde opgraderet fra 4 til 10 Gbps er ugrundet. 

– Router, lagerstatus: Vi har ordret 10 mere; det er ved at være slut med EPC3940. 
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– Derefter Arris TG3442s: Vi tilbyder (forslag): 

o til folk, der har EPC2434 eller EPC392x (router smides væk): Arris for 
400 kr,  

o mod aflevering af EPC3940 Arris for 600 kr.  

o 300/50 Mbps i stedet for 200 Mbps men ellers følgende samme pris (tilbage til 125 
kr/md) 

o 500/50 for 155 kr efter sw opgradering af NSG-Pro til efteråret og efter ø-renoveringen. 

– Harmonic – status: Vi afventer melding om sw-opgradering.  

– Vindinge – KK partner projekt ? Peter T gennemgik hvad der er sket. 

– Gørlev – status mv. Nummerviser anskaffes og vi tester den i Tune først. Vi ser på de Wi-Fi 
problemer, der nævnes (Peter T/ Tage). 

– FSA ønsker tilslutning – gerne i løbet af 2019 – når Gørlev og Vindinge er på plads og drift OK.  

 
Medlemmer 

– www.tunenet.dk  - GDPR - del af Mit Tune. 

– Remindere/opfølgning/forglemmelser, Bondestien 6. 

– Øvrigt. Intet. 

 
GPDR 

– Beredskab, definitioner, beskrivelser osv. – ikke behandlet. 

 
Nye dokumenter 

– Forretningsorden: Gennemgås på august-mødet. 

– Tune Kabelnet-erklæring (fortrolighed). 

– Vedtægter – ønsker til renovering: Bernt sender revideret forslag ud. Også op på august-mødet. 

– Samarbejdsaftaler -> Hovedforening bla. aht. skat (kan måske indarbejdes i nye vedtægter). 

– Evt. Sammenslutning af Tune-Vindinge ? – Vi skal have set på anlægsdokumentationen for 
Vindinge (Kenneth RR). 

– Brev til Telecenter vedr. Harmonic udeståender med cc til Harmonic DK. 

 
Medlemsmøde & 
Generalforsamling 
 

– Note – pakkebudget overslag – behandling udsat 

– Note – forventet ø-renoveringer i andet halvår 2019 & Q1 2020  – behandling udsat 

– Note – 3-pakke-struktur 2020. – behandling udsat 

 
 

Evt. 
Huskeliste 

– Medlemsmøde:  xx/xx-20xx – behandling udsat 

– Generalforsamling: xx/xx-20xx  – behandling udsat 

 

http://www.tunenet.dk/

