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Referat af bestyrelsesmøde 13.10.2020.  
 
Mødet afholdtes kl. 18.30 i Tunehallen 
 

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

Afbud: Knud Reinhardt.  
 

Referent Tage Lauritsen 
 

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning: Godkendt uden bemærkninger. 
 

Næste møde 
- Normalt den anden tirsdag i måneden 
- Kommende møder 12.11., 10.12. Alle dage kl 18.30 

 

Generalforsamling: 2020 

- Udsat til november  -dato søges fastsat.  
Beslutning: Da deltagertallet er begrænset til 50, med mindre deltagerne sidder på ”faste 
pladser” med ansigtet vendt mod en scene eller et podium og bliver siddende, og ikke rejser sig, 
hvor vi så kan være op til 500.  
Vi kan ikke garantere for faste pladser, så vi udsætter.  
Vi sender revideret regnskab og beretning ud i november. Hvis mødebegrænsningen lempes, 
tager vi det op. Der planlægges ultimo oktober. 

- Referater – på plads på hjemmesiden ? Til og med juni 2020. De efterfølgende 2 referater lægges 
op. 

- Aftale om forsyningssamarbejde med Tune Kabelnet. 
- Associeret medlemskab -Nye vedtægter/Vedtægtsændringer vedlagt. Flemming havde mange 

kommentarer med rød markup; Bernt tager disse og sender dem ud. 
 

Signalforsyning TV 
- Forsyningen status.  
- Evt. afbrydelser. Afbrydelser på Midt og Syd 29. september pga. nodenedbrud. Afbrydelser i 

blomsterkvarteret 30. sept. pga. utilsigtet afbrydelse gjort af KK-tekniker.  
 

Økonomi 
- Status 
- Udskift af routere fra EPC392x til TG3442 på medlemstilbud. Vi forventer udskiftning af 250 

routere umiddelbart; 108 er allerede udskiftet. Hvis alle skifter, koster det os 250.000 af 
formuen. 

- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. 19 skyldnere > 100 kr = 22.000 kr. 
- Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget. 

 

Servicepartner 
- Skader lokaliseret/udbedret: Kabelfejl mellem Almuevej / Lyrestien og Plejlstien. Udbedring 

bestilt. 
- Nye nødvendige arbejder udført af KK. Se mail fra Allan Hjort, dateret sø 11-10-2020 22:31.  
- Øvrigt (intet). 

 

Hovedstation 
- Vedligehold  
- Omlægning ifbm. Vindinge RPHY.  
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- Evt. udeståender: Kronbacken flyttes ud på den anden side af RPD. Vi arrangerer 
et møde med Bo Kronback (Tage). 

 

Internet 
- Status på net generelt: 83% penetration med Internet. Routerfordelingen gennemgået. Ca 30% 

på DOCSIS 3.1.  
- Harmonic – release mv.? Vi er lovet v. 1.8.38, men ingen dato. 
- Kapacitet, forbrug, reserve: Forbrug 95 percentil, sidste måned præcis 4,00 Gbit. Denne måned 

indtil nu: 4,05 Gbit. Højest om søndagen. 
- Router, lagerstatus: 1 på lager. Vi henter en bilfuld hos DKT fredag. 
- Vindinge status. 30% D 3.1 modemmer. Enkelte med dårlig OFDM MER (3 rigtigt dårlige), i 

sydlige ende. Deres ombygning er færdig iflg. Stig. PT lægger forstærkerne ind i Panther.  
- Gørlev status: Stort set kun D 3.1 modemmer. 6 rigtigt dårlige mht. OFDM MER. 
- AVM-modem: Vi beder om priser på 10 stk 6660 modem og 10 stk. 3000 mesh. Enheder. PK har 

påtaget sig at skrive til dem. 
 

Medlemmer 
- Remindere/opfølgning/forglemmelser. Intet særligt denne gang. 
- Medlem : do. 

 
Øvrigt 

- Hjemmeside: 
Vi skal have en simpel version som landing page, hvorefter man kan gå videre. 

- SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA. 
- Evt. Tage rykket FD for løsning af Hotmail-problemet. 
- Entreprenør på Sydvest, der skal have net ind,  
- Bo Kronback, 
- Toften xx – skal ses må inden lejer flytter; PK besøger ham. Vi ser på medsendt billede, at det 

sandsynligvis er TV-stik foran dåse, der er for skarpt knækket. 
 

Huskeliste 
-  Medlemsmøde - Medlemsmøde: Torsdag 25. februar 2021. Med forbehold for Corona. 
-  Generalforsamling 2021. Torsdag 29. april 2021. Med forbehold for Corona. 
-  Evt. nye udvidelser. Initiativet må komme nede fra NØ etape 3. Betongrunden? Hvem står for 

det? Det gør han selv. Vi holder gryden i kog. 


