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Referat af bestyrelsesmøde 12.12.2019 — kl. 18.30-22.00 
 
Til stede:  Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen, 

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

– Godkendt.  

 
Næste møder 

– Normalt den anden tirsdag i måneden – men indtil 7.1.2020 aftalt til:  
Næste gang:  7.1.2020. 

 
Signalforsyning TV 

– Forsyningen status. Bitfejl i alle Cibicom kanalerne (ca 15). Blev rettet en time efter at vi havde 
fejlmeldt, hos Cibicom. Vi bør tage op med Glenten, hvorfor de ikke havde fået alarm selv, da 
det var fuldt dokumenterbart via vor probe. 

- Evt. afbrydelser. Ingen. 

- 3-pakke-struktur 2020 som Glenten –  start 30-31.12.2019. Medlemmer er orienterede via mail 

brev og Tuneposten. Aftale med André Andersen om omlægning er på plads.  

- Vi skal lave SMS og mail om, at hvis man ønsker pakkeskift uden gebyr, er det uden gebyr og 

dette gælder alle. Dette er en glædelig jul hilsen, og alle der allerede har bestilt til nu, får 

ingen gebyr-regning. 

- Kort omkring Copydan takster. Se bilag 1. Vi fastholder årsbetaling for 2020. 

- Kort omkring møder med NENT og foreløbige priser: Forhandlinger med Nent er en gang rod 

fra Nents side: De kommer med helt urimelige/dyre ”tilbud”. Vi gennemgik notatet fra 

fællesmøde for bestyrelsesrepræsentanter for de foreninger, der får signal fra Glenten, afholdt 

9. dec. 2019. På den baggrund besluttet at ændringer kommer til at ske pr 1.4.2019. Det 

indebærer 1-2 flere sportskanaler og tilpasning af web-tv, samt udvidede streamingtilbud. Vi 

afviser tilbud fra Nent, som ville indebære at grundpakken skulle vokse til den dobbelte pris på 

4 år pga. et krav om at aftage Viaplay kollektivt til alle med mellempakke. Prisen vil så være 70 

kr for denne, for alle med den pakke. Markedsprisen er 99 kr, så det er helt hen i vejret. (Der 

tilbydes ingen streamingpakker til medlemmer med ”Kun internet” – dé er henvist til at købe 

den på det frie marked). 

Økonomi 
– Status. Årets resultat indtil tegner til et underskud på noget under 300.000 kr. 
– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Gennemgået. 14.622 udestående. Ca. 2.000 

forventes at måtte tillægges tabskontoen. 

Servicepartner 
– Skader lokaliseret/udbedret. Der skiftes stander og underskudt kabel ved Lyrestien 5/6 og 6/8. 

Humlestien 1/3 er under udbedring.  
Tilslutning af nyt medlem i Lundegårdsparken øverste numre viser 60 dB tab på 95 m ved 1200 
MHz, hvilket er uacceptabelt.  
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Vi vælger derfor at opsætte ny stander midtvejs og så flytte 
stikledningstilslutningsmuligheden derhen. Naboen til det nævnte medlem 
har faktisk også behov for ny stikledning. PT beder KK om at trace, hvor 
stikledningerne går. 
Vi tager så denne opgave op til udførelse, når vi får gravere til Tune ifm. næste ø-renovering i 
Q1/2020. 

– Tegninger mv. – Dansk KabelTV tegning. De er fortsat udestående: Der er tre lag, som vi beder 
dem sammenflette. Hvor svært kan det være? – DKTV kan ikke fremover omtales positivt? Vi 
oplever de facto det så dårligt, at vi må sige fra til andre. 

– Telefonsluse – Evercall ?? – iflg. Evercall kan vi lave det når vi vil. Vi tager det op i januar. 
IP Nordic alternativ ? 

 
Hovedstation- Vedligehold 

– Evt. udeståender. Server er udskiftet (tak til udførende supporter ). Ikke alle VM er overført.  

 

Anlæg-net 
– Forventede ø-renoveringer: Q1 2020. Vi har bedt KK om tilbud på de to sidste segmenter.  

Skal være afsluttet senest 20. april 2020. 

 
Internet 

– Net generel status. Start af TKNs egen speedtestserver har bevirket en firdobling af 
returvejsforbruget, ser det ud til. 

– Router, lagerstatus. Vi har 10 på lager. 
– Harmonic – status. Ny SLA fra 1.6.2020. Vi har bedt om møde inden. 
– Harmonic -opgradering i HS og øvrige enheder – plan. Tages på næste best. møde, da intet 

sker inden da. 
– Vindinge – KK partner projekt?  Vi råder VAL til at få gjort noget ved det. Vi beder dem om at 

tage et godt billede af fiberudstyret i deres hs. 
– Gørlev – status mv. Fiberbrud kl. 13.58-19.30 d. 11.12. Harmonic reagerede på 10 minutter, vi 

kender ikke til at GC havde reageret før vi kontaktede OMC. Dårlig stemning på deres FB 
gruppe. 

– Medlemmer. Ved køb af ny router: Efter tilordning af indskiftet ny router, så skal gamle router 
laves til låneroutere med udløb (i Panther) 3 dage efter – med samme SSID og trådløs kode. 

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

 

ANGA COM 12-14 maj 2020 

– Deltagere: Alle. Ud mandag, hjem torsdag.  
 

IFA Berlin  4-9 september 

– Deltagere: Vi ser, hvad der kommer. Vi overvejer flyvning. Vi tager det op igen. 

 
Forretningsorden for Tune Kabelnet’s virke samt Nye Vedtægter - udsat 

– Nødvendigheden – skal tages op! 
– Se tidligere punkter 

http://www.tunenet.dk/
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 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 ? 

 


