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Referat af bestyrelsesmøde 10.12.2020. kl 18.30 
 

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

Afbud: Mark Andersen 
 

Referent: Tage Lauritsen 
 

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning: Vi mangler fortsat at lægge beslutningsreferat fra sidste GF op. 
 

Næste møde 
- Normalt den anden tirsdag i måneden: 7.1., 9.2., 9.3., 13.4.  
- Kommende møder: MM 24.2, GF 29.3. 

 

Generalforsamling: 2021 

- Medlemsmøde: 24. februar 2021 
- Generalforsamling 29.4.2021 
- Referater – på plads på hjemmesiden? Endnu ikke. 
-  

Signalforsyning TV 
- Forsyningen status: Forsyningen fra Glenten og Globalconnect: Ingen fejl. 
- Evt. afbrydelser: Der har været afbrydelser i nogle områder, pga. elselskabet Radius’ tilslutninger 

af elmålere opsat ved de forstærkere, hvorfra 48V AC indfødes i anlægget. 
- Flemming G har klaget til Radius, se bilag: mail af tors 10-12-2020 15:16 (gemt som mailfil 

sammen med referat).  
- Web-TV har haft nedbrud i deres hovedstation.  
- Der har været en overgravning ud for Lundegårdshaven 8. Det viste sig, at forsyningskablet kun 

var nedgravet til 10 cm, lige under græstørvene. Vi får dokumentation for kabelarbejde ved 
Lundegårdshegnet 8 (afventer fra KK). Tegning/diagram over området skal ajourføres. 

 

Økonomi 
- Status. Kasserer gennemgik status. 
- Udskift af Routere: Næsten 500 udskiftet. Det har kostet os 250.000 kr. til den ydede rabat, så 

det har da været lidt af en fødselsdagsfest. Men de penge er givet rigtigt godt ud: Det har 
betydet et stort kvalitetsløft for rigtigt mange medlemmer. 

- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 29 skyldnere > 100 kr, 28.000 kr udestående.  
- Forventer overskud på 100.000 kr. 
- Vi afventer Copydans takster for 2021. Vi forventer en stigning på 19 kr fra 1.4.2021 på Copydan. 

Så vi kommer til at hensætte et beløb til dækning af dette. 
- Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget: Lundegårdshaven 8. 

 

Servicepartner 
- Skader lokaliseret/udbedret: Lundegårdshegnet 8 forvoldt af beboers gravning i offentligt areal 

uden LER-graveforespørgsel og -tilladelse, samt Lundegårdshaven 8 (se ovenfor). 
- xxx.xxx kr 2020 inkl. servicekontrakt, som koster xxx.000 kr (beløbet off.gøres ikke). 
- Øvrigt: iab. 

 

Hovedstation 
- Vedligehold. A2B Chameleon-modtageren til 8 FM programmer er taget ned og kørt til DKT, der 

oplyser, at de ikke kan reparere den. Vi har fået regning for nedtagning og håndtering af denne. 
Dette er ikke under servicekontrakten.  
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- Omlægning  RPHY. Når vi modtager RPD’er fra Harmonic kan vi gå i gang med 
konfiguration mm. Ny Grand Master (GM) clock. 

- Evt udeståender 
 

Internet 
- Status net generelt 
- Harmonic release mv? – Vi beder Harmonic lægge en OFDM mere på, uden bundtning. Vi 

undersøger, om vi kan tage redundansen ned, og så bruge den ene server med ny CoS version 
1.9., til RPD’erne. Vi sætter ny GM Clock op.  

- Vi skal have en snak med Bo Kronback. 
- Arris software: Vi kontakter Arris direkte, via RonV. Problemet er, at modemmer ikke genstarter 

hvis signal er afbrudt i mere end 10 min., når signalet så er tilbage. 
- Kapacitet, forbrug, reserve. Vi ligger og vipper omkring 4,6 Gbps forbrug i spidsbelastning. 
- Router, lagerstatus: 42 styk på lager. Tage laver optælling efterfølgende over kørende. 
- Vindinge status: Forretningsgang: Formanden fra Vindinge rykker for et kontraktudkast, og en 

forretningsgang-beskrivelse. Vi har meddelt ham, at HAN/DE må prøve at beskrive deres 
forretningsgang detaljeret, så vi kan komme videre. BF / PT følger op. 

- Vi rykker for at få data til standerregister og aftaler med dem om at få det lagt ind i Panther. Vi 
rykker Jesper Baltzer for tegninger (TL). Kendskab til disse er en forudsætning for at kunne 
opsætte RPD. 

- Der er købt 2 RPD til Vindinge; den ene erstatter deres andel i nuværende CMTS-linecard. 
- De skal afklare deres fortsatte brug af Gplay. 
- Gørlev status: Antal aktive modemmer opregnet. De havde en afbrydelse af Arris modemmerne, 

der kører version 1.02.085, på node 1, da DKTV havde haft afbrudt en D0-forstærker. Vi hjælper 
dem med højere hastighed-produkter. 

 

Medlemmer 
- 4 har frameldt sig TV2Play. Vi er fortsat over 50 abn. på TV2Play. 
- Remindere/opfølgning/forglemmelser. 
- Medlem zzz –Adr xxx zz –mail/tlf dd.mm.åå kl mm.tt 

 

Øvrigt 
- Hjemmeside. 
- SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA. 
- Evt. 

 

Huskeliste 
- Medlemsmøde. 
- Generalforsamling. 
- Evt nye udvidelser. 

 


