
Referat af bestyrelsesmøde 06.05.2021 — kl. 18.00-22.00 i Tunehallen 
 
Til stede:           Alle 
 
Afbud fra:          inviteret Peter K, afbud. 
 
Referent:           Tage Lauritsen 
 
Referat fra sidste møde  

– Bestyrelsesmøder og generalforsamling – hjemmesiden ! 

 
Næste møder 

– Normalt den anden tirsdag i måneden, næste gang 8.6.; pause i juli, dernæst 10.8. 

 
Signalforsyning TV 

– Forsyningen status. Prostream er klarmeldt fra Pavlo hos Harmonic, med undtagelse af EPG. Vi 
skal have afklaret omkring udspilning af NIT-tabel med de logiske kanalnumre, om den kører i 
en dedikeret strøm. 
Vi skal have meddelt Pavlo, at vi skal køre QAM256-modulation. 

- Evt. afbrydelser af tv. Ingen. 

Økonomi 
– Status. Regnskab skal underskrives elektronisk og returneres til revisor. 
– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Der udestod 30.april: 6.257,89 kr. i 

betalinger. 

– Vi har bestilt en 8-ports konsolserver til hs. 
 

Servicepartner 
– Vi har modtaget ny kontrakt, der skal gælde fra 1.5. Timepris (for ekstraarbejde udenom 

kontrakten) er hævet til det oprindeligt forlangte. 
– Skader lokaliseret/udbedret.  

Lundegårdshegnet 8, kabelskade i off. areal forårsaget af beboer. Bernt skriver til forsikringen. 
SR-overgang ved Nørregade 35 gav US-fejl. Skiftet. 
Humlestien 8/10 -- 9/11 - kabel overgravet. Vi har ikke set graveforespørgsel.  
Mange tilfælde af dårlige jumperkabler på de af ES- og DKTV renoverede øer (1/7 Lunden, og 
1/9 Sydøst). Vi skal bede KK om at svare på vore fejlmeldinger på mailen. KK skal endvidere 
lægge en note på forstærkeren i Pantheradmin. 

– Vi skal have fat i Harmonic om manglende fallback-profil på US. Dette tages op med Iuliia. 
Hvad er der blevet af profilerne? Vi ligger tilsyneladende med statiske profiler QAM64 på Tune 
og QAM16 på Gørlev. 

– Telefonsluse ! - Så vi kan sende folk over til KK partner: F+T. 

 
Hovedstation- Vedligehold 

– Opsætning af Prostream,  

– ny GM clock og SAT-antenne til denne,  

– konsolserver,  

– RPD’er opsættes og testes.  



– Udskiftning af SRE-kort i NSG Pro og rep. af Juniper EX4600 switche. Kræver et service affecting 
Maintenance Window. Vi bør satse på nat til 13.5.2021 kl. 05.00-10.00. 

– Team/Zoom-møde med Iuliia. Vi foreslår tirsdag 11.5. kl 16.30. 

 
Internet 

– Nyt Mailhotel status. Mark + Peter K. Mark har beskrevet løsningen på Google drevet under 
etiketten Mail 2021. Hvad med Flimmernet og Vindingenet? Det går via Pantheradmin, hvor 
hvert domæne har sin egen opsætning.  

– Net generel status. 
1554 internetmedlemmer. 1855 modemmer i brug i Tune, ekskl. forstærkermodemmer. 
53,5% D3.1; 46,5% D3.0 
Committed kapacitet hævet til 5 Gbps - det koster 1150 kr/mdl ekstra. Kontrakten løber 13 
mdr endnu. 

– Router, lagerstatus. Der er 23 Arris, 4 Fritz! AVM 6660 med mesh-repeater 3000 på lager Disse 
kan sælges for 2200 for et sådant sæt. Telefoni er ikke let konfigurerbar på disse. 

– Harmonic – status og  forløb af opdateringen i sidste uge. Opsummering sendes til 
nedbrud@tunenet.dk, som dermed også omfatter svar på henvendelse fra Ole Bendix. 

– Hastighed/forbrugsudvikling  Notits til Tuneposten om 1.000 Mbit. 
– Tilslutningen af menighedscenteret renoveret. Ved renoveringen af anlægget i 2019 havde KK 

overset en række fejl dér. Der er indsat en brugt ACE3-extender for at få det til at gå op. 
– KK partner ny kontrakt, se mail. Vi skriver den under og returnerer. 
– Gørlev. Kronback NPD. Denne sættes først op, når switchene er på plads. 
– Vindinge. RPD-løsningen sættes på loaneren. Når Prostream er på plads, kan dette testes fysisk 

fra vores HS. Dernæst modemmerne - vær opmærksom på, at de derved flyttes til en anden 
CMTS. 

– Flimmer. Vi har nu frit slag undtagen fra 418-790 MHz. Kræver nye pakkefiltre fra YouSee for at 
kunne bruges. 

– Øvrigt. Per Johansen vil ikke have net ind i sine 2 lejligheder på Arnestien. 
– Smørum – Fredensborg (se mail ma 03-05-2021 21:19 fra Tage). 

Det kan være en stor kulturel udfordring for dem. De beder om et møde. Vi satser på en 
førsteomgangs forventningsafstemning. Vi lægger ikke ud for dem. Der skal laves en 
“dosmerseddel” med pinde, der skal være tænkt over. Tage laver en beskrivelse. 
 

Generalforsamling 2021 
– Dato – det ser pt ud som om en generalforsamling kan afholdes i år fra august/september. 
– Regnskaber udsendes i forbindelse med kommende generalforsamling. 

Huskeliste 
Medlemsmøde 2022. 
Generalforsamling 2021/2022. 
Nye vedtægter til generalforsamling 2021/2022 
Forretningsorden ? 

mailto:nedbrud@tunenet.dk

