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Bestyrelsesmøde 13.04.2021 — kl. 18.00-22.00 i Tunehallen 

  

Til stede Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen  
samt suppleant Mark Andersen. 

Afbud Kenneth Rossen 

Referent Tage Lauritsen 

  

Referat fra sidste møde 

– Bestyrelsesmøder og generalforsamling – hjemmesiden: 

o Alle referater for 2020 er lagt på hjemmesiden. Vi mangler at lægge ref. for GF 2019 op. 

o Vi afventer interne revisorers regnskabs-kommentarer. 

 Næste møder 

– Normalt den anden tirsdag i måneden. Intet møde i juli. Fastlagt t.o.m. august 2021.  

Signalforsyning TV 

– Forsyningen status. Der har været forsyningsproblemer på Playmaker. Vi skal opfordre 

leverandøren til at lægge statusmeddelelser ind i deres app. Se på 

https://support.playmakertv.dk 

– Evt. afbrydelser. Der var 2 x 5 minutters afbrydelser i signalet fra Glenten tirsdag 13.4.2021 

formiddag mellem 12.38 + 5 min, og 12.50 + 5 min. Glenten oplyste, at det skyldtes lokalt 

strømsvigt i gaden. Dieselgeneratoren havde taget over, men ikke nobreak. Det virker, som om 

der mangler en UPS her. 

Økonomi 

– Status. Kassereren gennemgik næsten færdigt budget. Regnskab er tilsendt bestyrelsen. 

– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Ligeledes gennemgået. 

Herefter måtte vi bryde op og resten af mødet fortsattes hos Tage 

Servicepartner 

– Skader lokaliseret/udbedret. Standerskift Tinggårdshegnet xx (hund). Ellers ikke noget.  

– Ny servicekontrakt på vej. 

– Ny tekniker, Palle Kamber, tilknyttet parallelt med Allan K. 

– Telefonsluse! - vi vender tilbage til denne i maj måned. Flemming & Tage laver oplæg. 

  

Hovedstation- Vedligehold 

– Evt. udeståender. Vi lægger alle nye RPD (Remote Phy Device) på Loaneren. Drøftet om evt. at 

opdele redundans i server-cluster og lægge RPD på den ene derved fremkomne server. 

https://support.playmakertv.dk/
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– Vi holder asap møde med Harmonic om det nærmere, jf. mail fra Svend 

Jessen ti 13-04-2021 19:29. 

– Den første RPD (Remote Phy Device) opsættes direkte i hs og skal forsyne øerne Østerbakken (SG 

1/1) og Center/Træ (SG 1/4), idet disse 2 er s.k. coax-øer. Vi skal have set på afsat effekt i 

skabene, og om der er plads. 

Internet 

– Mailhotel – fremtid. Holdbar løsning drøftet.  

– Net generel status.  

– Router, lagerstatus: 24. 

– Harmonic – status.  

– Hastighed tophastighed opgradering - forbrugsudvikling: 

o Næppe nogen mærkbar ændring i forbruget. Vi laver en god nyhed til TunePosten derom. 

(Efter godkendelse hos bestyrelsen). 

– Gørlev. 

– Vindinge. 

– Flimmer. 

– Medlemmer. 

– Øvrigt 

 

Generalforsamling 2021 

– Dato afgørelse udskydes. 

– Regnskaber udsendes inkl. 

– Notits, siddende bestyrelse fortsætter arbejde efter gældende retningslinjer frem til 

generalforsamling kan afholdes. 


