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Referat af bestyrelsesmøde 19.03.2019.  

Mødet afholdes virtuelt over Discord kl. 19.00 – 21.15. 

Til stede: Bernt Freiberg, Peter Thornemann, Flemming Grønager, Tage Lauritsen, Kenneth 

Runge Rossen, Mark Andersen, og indbudt Peter Krüpl. 

Afbud Knud Reinhardt 

Referent: Tage Lauritsen 

Referat fra sidste møde – godkendt 

Næste møde 

● Normalt den anden tirsdag i måneden -Næste  Torsdag 16.04.2019 

● Mødelokale er booked frem til og med 09.06.2020 

Internet 

● Status på net generelt 

○ 1491 på net i TKN, heraf 83 på 600/100. 

● Harmonic  - ny release  mv?? 

○ Vi har modtaget mail fra CEO Patrick Harshman om Corona.  Vi skal have fat i 

Svend Jessen, fordi: RPD’erne i Gørlev skal opgraderes. Vi skal have opgraderet 

låneserveren (“loaneren”) - dette skal løse memory leak-problemet, der som det 

første skal løses. PK + TL anmoder Harmonic om en dato primo april, f.eks. 4.-5. 

april. 

● Kapacitet, forbrug, reserve 

○ Siden 12.3.(hvor folk var hjemme om dagen), har 95% peakforbrug været 4,24 

Gbit ud af 10 Gbit teknisk kapacitet. Vi har 4 Gbit committed kapacitet. Vi kan 

vente indtil ultimo april 2020 med at tage stilling til øgning af commit-grænse. Vi 

tager det op ultimo april. 

● Router, lagerstatus. Vi har pr dd udleveret 33 routere - på 1 måned - via Bonus-

tanken. Vi har bestilt 48 yderligere. 

● Vindinge status: KRR får koden til Vindinges hs af PT. Ændringen i Vindinge skal 

ændres således, at der opsættes et 1550/1310 nm filter i begge ender, og derefter 

køres returvej fra Vindinge på 1310, og fremvej til Vindinge på 1550 nm - på samme 

fiber. KRR udfører inden 26.3. 

Til den derved ledige fiber: Vi flytter en Mikrotik-switch over til Vindinge, således at vi 

kan køre med simple SFP’er derefter ned til RPD. Vi flytter bare vor testopstilling 

derover for dette. Dette step afventer Harmonic opdatering. 

● Gørlev status. Afventer Harmonic opdatering. 

● Freshdesk contra Mail hotel – priser.  

○ Vi har justeret prisen med Gullestrupnet. 

○ Vi skal have med i Internetvilkår, at der kan sættes kvota-max på mailkonti, 

konkret f.eks. 3 GB. Vi melder det ud på GF, med en frist indtil 1.8. 

○ Vi laver en flettemail til indehaverne med hvor meget de har liggende. 
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○ Vi kan få 20% afslag i pris på Freshdesk med 3 agenter, og endnu mere afslag 

med 5. Vi holder fast i 8 indtil videre den kommende måned. Vi skal have rabatten 

hjem - PT ser på dette.. 

  

Signalforsyning TV 

● Forsyningen status. Vi lægger tingene op på Appear og forbereder tilvalg og 

Playmaker. Vi afventer Mix, som afventer endelig aftale med Canal Digital. 

Medlemmer i Byagerparken og i Løvkærparken har fremsendt helt enslydende klager 

og nogle bestemte DR-programmer, som mangler. PT følger op på disse. Der er 

sager i Freshdesk. 

● Vi returnerer underskrevet kontrakt til Canal Digital (BF). 

● Vi forventer kontrakt på TV2 Play torsdag 21.3.: Den vil indeholde en klausul: 

Minimum 50 af medlemmerne skal aftage produktet inden en given frist.  

Den kommer i 2 udgaver: med eller uden TV2 Sport-X, men uden reklamer. 

Vi forventer ikke noget problem med at der melder sig mindst 50 abonnenter til dette. 

● EPG. Lidt problemer med EPG-lev., og Uptown Classic. Vi afventer klager, Glenten 

kører mod leverandøren af EPG-data. 

● Priser på tilvalgskanaler. Vi følger Glentens prismodel. 

● Evt afbrydelser. Ingen. 

  

Økonomi 

● Status. Revisor er i gang. 

● Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 32  restanter ~ 30.000 kr. 

● Tilbud på resterende ø-renovering fra KK. PT rykker KK 21.3. 

  

Servicepartner 

● Skader lokaliseret/udbedret. Et par enkeltsager berørt. 

● Øvrigt. iab. 

  

Hovedstation 

● Vedligehold. PK rydder op. Kilden til FM flyttes over på Juniper-switchen.  

Vi har 3 Appear FM-kort - PK kommer med typebetegnelse - og så ser vi, om vi kan 

få André Andersen til at hive FM’en over på disse. 

● Evt udeståender. Greve miljøplads er midlertidigt langtids-lukket, så vi kan ikke slippe 

af med skraldet derfra. 

  

Anlæg/Net 

● Status generelt 
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● Ø-renoveringer: Vi afventer et præciseret tilbud, idet det første var et overslag. PT 

rykker Allan H fra KK 20.3. Der kan tænkes at være forsinkelser på gravetilladelser 

● Vedligehold. iab. 

  

Øvrigt 

● Hjemmeside. Vi skal have revideret åbnings-billede. Bernt foreslår at vi overvejer vort 

logo, f.eks. en globus med tråde ind til Tune. 

● Medlemsmøde: 27. februar 2020 er afholdt 

● Generalforsamling: 30. april 2020. Senest 10. april tager vi stilling til evt. 

aflysning/udsættelse, altså inden næste bestyrelsesmøde, der er berammet til 16. 

april 2020. 

● Referater – er de på plads på hjemmesiden. Vi skal have beslutningsreferat fra 

GF2019 op på hjemmesiden. Tage laver dette til godkendelse af dirigenten. 

● SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA.- Udsat 

til maj. 

● Aftale om forsyningssamarbejde med Tune Kabelnet – evt associeret medlemskab. - 

Udsat til maj. 

● Evt. 

○ Vi mangler udskiftning af 77 MP filtre. PT og FG koordinerer og deler det mellem 

sig. 

○ Vi beder via A2012’s FOHU programleverandørerne om dekort i programafgifter 

på flow-kanaler med sport, hvor sporten udebliver pga Corona-situationen. 

  


