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Bestyrelsesmøde 10.08.2021 — kl. 18.00-22.00 i Tunehallen 
 
Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Mark Andersen, Tage Lauritsen  
 
Afbud fra: Kenneth Runge Rossen 
  
Referent:  Tage Lauritsen. Dette referat godkendt 2.9.2021 
 
Referat fra sidste møde  

Bestyrelsesmøde referat fra 8.6. godkendt. 
 

Hjemmeside 
 Referater samt referat af generalforsamling underskrevet af Frede, Bernt og Tage  

er lagt på hjemmesiden, se https://tunenet.dk/tune-kabelnet/foreningen/generalforsamlinger 
 
Næste møder 

 Normalt den anden tirsdag i måneden: 2. sept., 5. okt. GF 14. okt. lokale og dirigent (Torben Weiss) 
bekræftet. Desuden 9. nov. og 7. dec. (2. tirsdag i måneden). 

 
Signalforsyning TV 

 Forsyningen status. Skyldes formentlig skybrud på Odense-kanten - typisk få sekunders udfald. 

 Evt. afbrydelser. Ingen. 
 

Økonomi 

 Status. Ser fornuftigt ud pt.; budgettet følges. 

 Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: Ca samme udestående beløb som vi plejer (25k). 
 

Servicepartner 

 Skader lokaliseret/udbedret. 5-6 graveskader i Blomsterkvarteret, på Mimosevej, Orkidevej og Tune Parkvej 
forårsaget af DKTV Anlæg, udbedret af KK. Men der er ganske givet flere, ikke opdagede skader fra samme 
skadevolder. 

 Telefonsluse. Den afventer T & F. 
 

Hovedstation- Vedligehold 

 Service – diverse vinduer mv. Alle sw-opdateringer er på plads og dermed er der atter fuld redundans på 
hardwaren. 

 Evt. anden forening tilslutning mv. Sommerferie i processen. 

 Vi skal ses med Flimmer inden deres GF. 

 Vi taler med en mindre forening, som gerne vil med på RPHY i samarbejde med TKN. Det vil vi godt, under 
samme konditioner som de andre små foreninger, vi samarbejder med, og svarer dette. 

 Evt. udeståender. Ingen. 

 Net Østergade: Vi laver det, hvis min. 55% melder sig til.  
 

Internet 

 Nyt Mailhotel status. Vi afventer.  

 Net generel status. ingen fysiske fejl. Forbrugsudviklingen ikke noget problem p.t. Vi ligger på ca 4,5 Gbps. Vi 
skal huske på, at aftalen med GC udløber 1.2.2022. 

 Router, lagerstatus Arris: 35 på lager. 

 NY FRITZ Box 6660 og FRITZ REPEATER 3000  eller nyere FRITZ repeater 6000 til medlemmerne ? Vi skal 
fastlægge prisen for 1 sæt bestående af de to, ca 2099 kr. PT finder det frem. Repeater3000 har dog ikke 
WiFi6, hvilket den 80% dyrere Repeater 6000 har (denne alene ligger til 199€ på Amazon dot de) 

 Harmonic – status på servicevinduer og tiltag i forløbne måned. De er udført, men vi mangler en case, TKN-65 
iflg. Jira. 
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 Beslutning om Hastighed/forbrugsudvikling: - Notits til Tuneposten. – Hastighed og pris ? Vi 
hæver pris til 135 kr for alle og lader hastigheden følge routeren, dvs. 1000 Mbit til alle med 
Arris TG3442/AVM 6660, 300 Mbit til alle andre. Afregnes fra 1.1.2022. Vi melder det ud allerede nu. 

 
Samarbejdspartnere 

 KK partner. Vi rykker for et statusmøde med Kent Vig. 

 Gørlev. Vi mangler hvad der kom ud af deres servicegennemgang? 

 Vindinge. Rykker for RPD’er.  

 Flimmer. Vi inviterer dem til et møde snarest. 

 Harmonic. Vi skal have et statusmøde med Svend Jessen asap. 
 

TV -forhandling/tilbud  

 TV for 2022 -> igangsættes ultimo august – første af en række møder når pris for 2022 kendes. 
 

Generalforsamling 2021 

 Dato: 14. oktober 2021 – Menighedscenter reservation er på plads.  

 Regnskaber udsendes i forbindelse med kommende generalforsamling. Ikke medlemsmøde inden GF; det 
giver ingen mening at drøfte budgetændringer for 2021 nu. 

 
Huskeliste 

 Medlemsmøde 2022. 

 Generalforsamling 2021/2022. 

 Nye vedtægter til generalforsamling 2021/2022 

 Forretningsorden. 


