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Referat af bestyrelsesmøde 09.02.2021. 

 

Mødet afholdtes kl. 18.30 i GB – Mødelokalet i Industrihegnet pga. afstandskrav for Corona 

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

Afbud: suppleant Mark Andersen 

Referent: Tage Lauritsen 

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning: Ok. 

Næste møde 

- Normalt den anden tirsdag i måneden – kommende., 9.3., 13.4. 

Generalforsamling: 2021 

- Medlemsmøde: 24. februar 2021 – aflyses pga. Corona-reglerne 

- Generalforsamling 28. april 2021 – hvad gør vi ? - Udsættes indtil videre, men ikke til afholdelse i 

skolesommerferien. Vi afventer. 

- Referater – på plads på hjemmesiden? Endnu ikke. De skal op asap. 

  

Signalforsyning TV 

- Forsyningen status. Der har de seneste 14 dage været lidt udfald på især SVT2. PT skriver til teknik 

i Glenten for en forklaring / løsning.  

- Discovery Science og CNN er fortsat i SD. Hvad skal til for at få dem i HD? Adspurgt oplyser Canal 

Digital, at disse er i SD og de finder det ikke fornuftigt at fordele dem i HD. 

- Evt. afbrydelser 

Økonomi 

- Status: Årets resultat oplyst er ca 90.000 lavere end sidste år, men stadig overskud. 

I betragtning af, at vi har subsidieret routerudskiftning for 250.000 kr (EPC3925 -> TG3442) er 

dette jo egentlig ret godt. 

- Udskift af Routere. intet nyt. 

- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: Pr 31. januar 2021 var der 27 medlemmer i 

restance med samlet gæld på 23.000 kr. 

- Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget. Der er opsat en stander mere 

til Lundegårdsparken lige numre de 2 blokke (se tegning) 
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Servicepartner 

- Skader lokaliseret/udbedret. Generelt gør KK det rigtigt godt. Der er noteret en del 

uregelmæssigheder i Elkærparken, og dette skyldes oftest forstærkerfejl i lejlighederne. 

- Regning til skadevolderen omkring affaldsstativet. Vi hører ikke fra ham, som vi kræver erstatning 

af for beskadigelse af kablet, der passerer udenfor, da han nedgravede stolper til sin 

skraldespandsindhegning, som er lagt i offentligt/fællesareal. PT laver rykker der lægges i hans 

postkasse. 

- Øvrigt 

Hovedstation 

- Vedligehold Harmonic. CMTS er oppe på COS 1.8.39. 

- Omlægning til RPHY. Harmonic har lidt problemer; de forventer at levere RPD-enhederne ultimo 

februar – det trækker ud fordi det er Technetix-versionen.  

- Vi skal have testet OFDM i det høje område på to Coax-øer. Vi skal registrere, hvor der er 

ombygget til 1300 MHz. Dette skal så lige indarbejdes i Pantheradmin og kunne parres med hvilken 

modemtype, der er hos medlemmet. Dvs., at signalering til medlemmer over 1000 MHz indebærer 

krav om ombygning af husinstallationen. Dermed skal der så laves forskellig DOCSIS-
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konfigurationsfil baseret på dette, som fortæller, hvilken OFDM-kanal, der 

skal anvendes. Dette skal vi have indarbejdet i Pantheradmin. 

- Tage skal sende regneark til Svend Jessen til brug for konfiguration af ProStream (Harmonic DVB-C 

server). 

- Vi har godkendt køb af en brugt Viavi 1-expert måler til 17.000 kr. 

- Tegning og øvrige dokumenter samlet registrering, hvor? Dette skal vi have beskrevet.  

- FG: Hvordan styres, hvem der har adgang til Bridgetech-probe (indkommende TV-datastrøm  

kvalitetsovervågning) og hvor er det dokumenteret? Det skal vi have taget hul på. 

- Evt. udeståender. 

 Internet 

- Status net generelt. Tage tæller modemfordeling op. 

- Harmonic release - fremtidig konfiguration mv? 

- Arris software – fejl? Vi forfølger en fejl på 1.2.85. - DKT følger op. 

- Kapacitet, forbrug, reserve gennemgået. 

- Fritz løsning (AVM6660 + Repeater3000) - pris - hastighed mv.  

PT: 1 AVM6660 + 1 Mesh-enhed (Repeater3000), PT sender kostprisen. 

- Router, lagerstatus. 49 på lager. 

- Vindinge status. Vi har holdt telefon-møde med foreningen og udfordringerne i den forbindelse. 

- Gørlev status. Har netop afsluttet servicegennemgang.  

- Flemming skal gennemgå servicekontrakten for TKN for at se på, hvad status servicegennemgang 

har i aftalen (med direkte forstærkerovervågning er dette nærmest overflødigt). 

Evt Iab. 


