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Referat af bestyrelsesmøde 15.09.2020.  
 

Mødet afholdtes kl. 18.30 i Tunehallen 
 

Til stede: Bernt, Flemming, Peter T, Tage, Kenneth RR. 
 

Afbud: Knud Reinhardt, Mark Andersen. 
 
Indbudt: Peter Krüpl 
 

Referent: Tage Lauritsen 
 

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning. 
 

Næste møder: 
– Normalt den anden tirsdag i måneden 

– Kommende møder 13.10., 12.11., 10.12. Alle dage kl 18.30.  
 

Generalforsamling:  

… oprindeligt berammet til 30. april 2020 

– Udsat til: onsdag 4.11.2020. Sted: Menighedscentret. Maks. antal deltagere i salen: 58. Ingen 
drikkevarer. 

PT kontakter dirigentemne og Menighedscenter for at sikre datoen 

– Referater – på plads på hjemmesiden ? Bestyrelsesreferater ja, GF referat mangler (Tage sørger for). 

– Aftale om forsyningssamarbejde med Tune Kabelnet 

– Associeret medlemskab -Nye vedtægter/Vedtægtsændringer vedlagt. Bernt justerer til nyt udkast. 
 

Signalforsyning TV 
– Forsyningen status. Ok. 

– Evt afbrydelser. Ingen. 
 

Økonomi 
– Status: 16.000 kr. udestående betalinger 

– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 13 mangler. 

– Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget 
 

Servicepartner 
– Skader lokaliseret/udbedret.  

o Kabelskader lige ved hs hen mod Tune Parkvej repareret hen over sommeren. 

o Standere i Lindevej og Tinggårdshegnet 23. Evt. udskiftes med Cabinet-standere; 
vi ser lige, om vi kan samle sammen, 

o El-standere er endnu ikke færdige. Frist 1.10. Vi rykker KK (PT). 

– Øvrigt 
 

Hovedstation 
– Vedligehold: Vi mangler at flytte radio-udstyret (Kenneth & Flemming). 

– Omlægning ifbm. Vindinge RPHY. 4 US, 2 DS-øer – 2 RPD’er. 

– Vi skal mødes med Bo Kronback om fjernovervågning (en onsdag). 

– Evt udeståender. Vi laver detailplanlægning med vandværket. 
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Internet 
– Status på net generelt:  

Fordeling af abonnementer:  

  Antal Procent 

Mulige tilslutninger  100 

heraf frakoblede  4 

Signalforsynede  100 

H
er

af
 

Kun Internet  5 

Grundpakke  22 

Mellempakke  34 

Fuldpakke  39 

Internet ud af de signalforsynede  83 

8 kanals DOCSIS 3.0  36 

16 kanals DOCSIS 3.0  38 

DOCSIS 3.1 (Arris)  26 

600 Mbit ud af alle Internet abn.  10 

heraf 600 Mbit ud af DOCSIS 3.1  39 
Absolutte tal offentliggøres ikke 

 
Vi har i dag 83% af de, der aftager signal fra TKN på Internet. 

– Harmonic  - release 1.8.38, mv? Harmonic trækker den, da de har haft fundet endnu et par fejl. Vi 
skal bede dem om at lægge end OFDM-blok mere ud på de tre coax-øer (TL). 

Vi accepterer Harmonic’s forslag til Allonge til aftalen, som eksplificerer nogle funktionskrav. Disse 
vil komme med i version 1.9 på RPD (Remote Phy) –enheder. 

– Kapacitet, forbrug, reserve: Vi har endnu ikke overskredet 4Gbit -95%- loftet inden for 1 måned, selv 
om der var en tydelig stigning fra 11. marts 2020. Det ser ud som om vi har en rigtigt god aftale. 

– Router, lagerstatus. Vi køber løbende 48 ad gangen; der er stor afsætning. Seneste Arris-firmware 
kører rigtigt godt. PK tester Fritz 6660, som også kan køre mesh mod egen extender m.m.m., vi 
undersøger pris for sådanne kombinationer (PK). Den vil kunne sælges som en high-end router. 

– 50 års jubilæum 12. oktober 2020: Alle 3940 og højere hæves med 50 Mbit. 2434 og 3925 udskiftes 
for 500 kr og den højere hastighed derved. Hvis man skifter til ”Kun internet” fås ny router, hvis man 
har en EPC3925 eller 2434. Vi skal have flere ”Kun Internet”-filtre (Flemming). 

– Vindinge status: Der arbejdes med ø-opdeling og RPD-skift. Der bliver 2 øer: 2 DS, 4US. 

– Gørlev status: Intet nyt. Tage tager løbende sager med formanden. 

– Skabe – temperaturer/varme/sol: Låger skiftet på en del; det har hjulpet. 
 

Medlemmer 
– Remindere/opfølgning/forglemmelser: Ingen 

 

Øvrigt 
– Hjemmeside. Vedligeholdes løbende. 

– SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA. Ikke drøftet. 

– Evt. 
 

Huskeliste 
–  Medlemsmøde - - Medlemsmøde: xx. februar 2021. Ikke drøftet. 

–  Generalforsamling 2021. Ikke drøftet. 

–  Evt. nye udvidelser. Ikke drøftet. 


