
 

Side 1 af 3 
 

Referat af bestyrelsesmøde 19.09.2019 — kl. 18.30-22.00 
 
Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen, 

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

– Godkendt. 

 
Næste møder 

– Normalt den anden tirsdag i måneden – men indtil 7.1.2020 aftalt til:  
Næste 4 gange: 8.10., 12. 11. og 12.12.2019 og 7.1.2020. 

 
Signalforsyning TV 

– Forsyningen status:  OK. 

– Evt. afbrydelser. Ingen. 
 
Kenneth foreslår, at Grafana-alarmerne vedr. probens overvågning af indkommende signaler 
fra Glenten, sendes videre til Glenten, så de straks kan sammenholde med deres egen 
overvågning. 

 
Økonomi 

– Status. Regnskab er up-to-date. Regnskab gennemgået og godkendt. 

– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. 

– Fyn Leasing tilbyder positiv rente af vort indskud – skal størstedelen af vore penge ligge der? 

 
Servicepartner 

– Skader lokaliseret/udbedret. Der var 3 overgravninger: i Humlestien 7 + 13 og Skelstien 4.  

– Tegninger mv.  
DKTV har sendt PDF-dokumentation i en zip-fil, der imidlertid var corrupted og derfor ikke 
kunne åbnes. KRR går til dem med forlangende af rettelser. Vi gennemgik eksempler på Sydøst, 
hvor der fortsat er en del mangler. 
Vi må konkludere, at vi skulle have lavet en udbudsbeskrivelse, mere detaljeret end hvad der 
står i ”Vejledende Tekniske Retningslinier…”.  

– Ø-renovering – tilbud på resterende ø’er: Syd + Elkærparken. 

– Ny serviceaftale: Vi har ny aftale klar med KK Partner, som underskrives i næste uge. 

 
Hovedstation- Vedligehold 

– Prostream server til DVB-C opsat. Uheld med genstart af Gørlev-CMTS’en ved opskruning af 
denne fredag f.m. – hvilket gav lidt støj fra den kant. 

– Nyt cam opsat. 

– Evt. udeståender. 
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– Nyt ’lagerlokale’ 
Reaktion fra Brugsen – det opgives: De har indskrænket det m2-tal, vi må lave 
bygningen på, voldsomt og en del andre restriktioner. Alt i alt gør det det 
umuligt/økonomisk dårligt, at flytte til en bygning af samme størrelse inde i 
Brugsens have. Det vil trods alt være billigere at forblive hvor vi er, indtil vi får skiftet alle 
nodepunkter til Remote Phy, som danner både Internet og DVB-C. Til den tid lukkes så FM. 
Vi skriver til Brugsen, at vi takker og vil måske gerne vende tilbage på et senere tidspunkt. 
Flemming skriver. 

 
Internet 

– Net generel status  

– Router, lagerstatus. 24 på lager. Vi ser på leverandør muligheder ud over DKT. 

– Harmonic – status. Vi skal have opgraderet RPD i Gørlev on site, dernæst låneserver og endelig 
server til TKN. Eller flytte al drift inkl. Tunes over på Remote Phy. Så skal vi have testet RF 
overlay til TV/FM, hvor det første gang bliver aktuelt til Vindinge. 

– Vindinge – KK partner projekt ? 

– Gørlev – status mv, hvordan bibringes den nødvendige viden til Gørlev – skal Tune håndtere 
forespørgsler – eller skal vi lade en telefonsluse håndtere tingene fremadrettet. Fremtid ? 

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

– Udbudt hastighed: Vi vil udbyde 600 /100 Mbps til 189 kr/md. ekskl. router. Vi gennemgik 
opnåelige hastigheder, se bilag for måling taget efter mødet fra Tages installation. 

– Vi opkræver 20 kr ekstra pr md for web-tv for de, der ikke har internet (kræver vedtaget til 
takstblad). 

– Vi gennemgik Waoo’s tilbud til GB i Tinggårdsvænget. Nu har vi giganet. Vi skriver til 
medlemmerne på Sydøst og beder alle som oplever fejl på TV, henvende sig, og de vil så få fejl 
på 1. dåse udbedret. Vi henviser til at renoveringen er færdig, så derfor kommer vi og kigger på 
det. Tage laver skrivelse (udkast). 

 

Medlemmer – resten af mødet udskudt 
– www.tunenet.dk  - GDPR - del af Mit Tune. 

– Remindere/opfølgning/forglemmelser, 

– Øvrigt. 

 
GPDR 

– Beredskab, definitioner, beskrivelser osv. 

– Nye dokumenter 

– Forretningsorden - behandles på separat møde sammen med nye vedtægter dato xx.xx.xxxx ?. 

– Tune Kabelnet-erklæring: 

 Vedtægter – ønsker til renovering – behandles på separat møde dato xx.xx.xxxx ? 

 Samarbejdsaftaler, Hovedforening?  bla. aht. Skat (kan måske indarbejdes i nye 
vedtægter). 

 Sammenslutning af Tune-Vindinge – Vindinge ønske skal høres ? 

– Brev til Telecenter vedr. Harmonic udeståender med cc til Harmonic DK – skal det droppes ?. 

http://www.tunenet.dk/
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Medlemsmøde & 
Generalforsamling 

– Note – pakkebudget overslag 

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

– Note – 3-pakke-struktur 2020 som Glenten – evt. start 31.12.2019 bla. pga. Copydan afregning. 

 
Evt. 
 

Huskeliste 
– Medlemsmøde:  xx/xx-20xx 

– Generalforsamling: xx/xx-20xx 

 


