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Referat af bestyrelsesmøde 11.02.2020 kl. 18-22. 
 
Sted:  Mødelokale i stueplan da klublokalet er optaget af Idrætsforeningen. 
 
Til stede Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen, Kenneth Runge 

Rossen og Mark Andersen. Inviteret: Peter Krüpl. 
 
Afbud Knud Reinhardt 
 
Referent Tage Lauritsen 
 
Referat fra sidste møde  

– Godkendt 
 
Næste møder 

– Normalt den anden tirsdag i måneden – Tirsdag 10.03.2019, torsd. 16.4., 5.5., 9.6. 
Mødelokale er booked frem til og med 09.06.2020 

 
Signalforsyning TV 

– Forsyningen status. Ingen udfald. 
– EPG. Vi har en dialog med Glenten om fraklipning af væsentlige informationer i EPG på 

Uptown Classic. 
– TV2 forlanger nu samme som Nent gjorde omkring Mix-konceptet, dvs. at pris for mix10 vil 

være den samme som for mellempakken. I så fald skydes det de facto i sænk. 
– Afbrydelser: Ingen. 

Økonomi 
– Status: Regnskabet er færdigt, mangler dog opgørelse af el-afgift. Vi har betalt a cto. Vi 

forventer et underskud på 240.000 kr for 2019. 
– Vi har betalt vores Harmonic anlæg ud, vi betalte 6000 kr i renter pr kvartal. Det ville – hvis 

ikke – være betalt endeligt ud i oktober 2020. 
– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger gennemgået. 

 
Servicepartner 

– Skader lokaliseret/udbedret. Skab Lundevej 26 kørt ned, det skal skiftes. Peter T skriver til 
anmelderen. 

– Vi har haft besøg af ny projektleder fra KK, Thomas Reinholdt. 
– Øvrigt: Telecenteret prøver at sælge til os, og har kommet med en sælger, Claus Beyer, der 

har bedt om et møde i uge 9 eller 10. Peter T meddeler ham, at det må blive et aftenmøde. 
 
Hovedstation 

– Vedligehold. Vi smider de gl. DA-xPMR forstærkere ud, vi måtte støde på.  
– Vi mangler at få flyttet porte fra analog-racket over i det højre af de to store rack. Switchen 

i det analoge rack kan nedtages. Vi afventer, at Peter K finder tid til dette. 
– Peter K har fået Veeam-backup’en i gang, så den kører en gang i døgnet. 
– Vi lægger Sport Live ud i Mellempakken. 
– Evt udeståender. Ingen. 

 
Anlæg/Net 

– Status generelt.  
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– Vi skal have en pris/overslag fra KK på etablering af etape3 i NØ. Coax-
løsning. Gravning. Rør, standere, kabling mm. Vi får oplyst kontakter til det 
formål fra vandværket.  

– Peter T oplyser, at der er kommet en ny type stander fra ”Cabinet”, som udmærker sig med 
en ny type dampspærre. 

– Vi beslutter at igangsætte den resterende renovering (øerne ’Syd’ og ’Elkærparken 41-op’), 
når tilbudet fra KK Partner foreligger (om få dage). Samtidigt beder vi installatøren skifte de 
sidste 10 elstandere. Arbejdet skal være helt afsluttet inden generalforsamlingen i april. 

 
Internet 

– Status på net generelt. 
– Harmonic: Vi har modtaget release noter på CoS version 1.8.30, der kan køre både RPS og 

RPD. Den testes hos operatør i USA. 
– Kapacitet, forbrug, reserve. Vi har mindst 15% reserve indtil nu. Vi forventer fortsat at 

loftet gennembrydes (betalingsmæssigt) til sensommeren 2020, som så vil udløse at vi skal 
købe mere committed kapacitet, samt 1 Gb mere hos Harmonic. 

– Router, lagerstatus. Der er stor aftagning af dem nu; fremover køber vi derfor 48 ad gangen 
og får lidt rabat (30 kr/stk). 

– Router udlevering: Vi flytter det hen på tanken, som honoreres med 20 kr. pr. udlevering. 
Medlemmet skal have en SMS fra TKN med en kode, som så skrives på et ark, tanken har. 
Modemmerne, der udleveres i emballage til tanken, til udlevering, forsynes på forhånd 
med dedikeret indlægsseddel til aftagende medlem og evt. et færdigkonnekteret coax-
kabel. Løbenummeret (som meddeles medlemmet) er skrevet med tusch på emballagen. 

– Mailhotel: Drøftet et krav om prisreduktion hos Gullestrupnet, da de slet ikke er 
konkurrencedygtige på prisen længere.  

 
Vindinge status 

– Vi flytter eksisterende trafik over på DWDM (”flerfarvet lys”), så den resterende fiber kan 
anvendes til RPD. 

– Vi skal teste RPD. Vi forventer det udført inden 2.3. i et aftalt servicevindue, så. 
 

Gørlev status 
– Memory leak optræder i deres system snart hver 14. dag. Det opdages af Harmonic 

overvågning, som foretager genstart førstkommende nat, efter OK fra os.  
– Harmonic skal rykkes for vejledning til opgradering af RPD (den er kommet/TL). 

 
Medlemmer 

– Knud Reinhardt (på valg i 2021) trækker sig fra bestyrelsen pga. sygdom, men står fortsat til 
rådighed med adresse og modtagelse/scanning af indkommende brevpost. 

 
Øvrigt 

– Hjemmeside. Vi tager det store høje 16/9-billede væk fra hjemmesiden. Vi lægger et smalt 
banner ind øverst (smalt i højden, 200 pix). 

– Medlemsmøde:  27. februar 
– Generalforsamling: 30. april 
– Referater – er de på plads på hjemmesiden: Bestyrelsesmøde-referater er. Vi mangler for 

GF 2019. 
– SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA: Udsat. 
– Aftale om forsyningssamarbejde med Tune Kabelnet – evt. associeret medlemskab: Udsat. 
– Evt. Bernt skal have logo for TKN aht. Playmaker, som kommer i drift pr 1.4. 
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Huskeliste 

–  Medlemsmøde. Flemming køber 2 ks øl og 1 ks vand. Smørrebrød til formødet: Vi bliver 5 
eller 6 til formødet, afventer melding fra Peter K. 

–  Generalforsamling. Se ovenfor. 
–  Evt. nye udvidelser. Se ovenfor. 


