
 

 

Side 1 af 2 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 5.10.2021 — kl. 18.30 i Tunehallen 
 

Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Mark Andersen, Kenneth Runge 
Rossen, Tage Lauritsen,  
indbudt: Peter Krüpl. 

 
Afbud: Ingen 
 
Referent: Tage Lauritsen 
 

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning.  
 

Næste møde 
● Normalt den anden tirsdag i måneden 
● Kommende møder 12.11., 10.12. Alle dage kl. 18.30 

 

Generalforsamling 2020/21 

● Referater – alle på plads på hjemmesiden ?  
– Opdateret med senest godkendte referat, dvs. august 2021. 

● Associeret medlemskab -Nye vedtægter/Vedtægtsændringer vedlagt 
 

Signalforsyning TV 
● Forsyningen status. Discovery Science er nu i HD fra Glenten, implementeres denne uge. 
● Evt. afbrydelser. Enkelte afbrydelser pga. kraftige regnbyger over Odense. 

 

Økonomi 
● Status. Regnskab gennemgået og det ser meget fint ud. 
● Udeståender/medlemmers manglede betalinger: Meget lille udestående-liste pr 30.9. (ca 8.900 kr). 
● Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget 

 

Servicepartner 
● Skader lokaliseret/udbedret: Elkærparken er faktisk projekteret med ikke helt rigtige stikledningstype, idet 

der er beregnet med 1,1 / 5,0 mm kabel, men det er rent faktisk 0,75 / 4,8 mm kabel, som forefindes. 
Derved er der ikke 18 dB / 100 m v/ 862 MHz, men 25dB. KK reprojekterer og kommer med forslag. Det skal 
løses. 

● KK skal opdatere doku for øerne Lunden (opr. ES Kabel TV) og Sydøst (udført af DKTV). PT rykker KK. 
● Nye nødvendige arbejder udført af KK. Vi skal have afklaret om vi har de rette skabe til alle RPD’er (Remote 

Phy Devices, dvs. CMTS noder til øerne). 
● Problematikken omkring Greve kommune gravetilladelser i arealer, hvor veje og øvrige arealer er ejet af en 

grundejerforening. Vi følger det.  
● Øvrigt 

 
 

Hovedstation 
● Vedligehold: Implementering af Prostream X med tv til Remote Phy (RPHY). 
● Vi får de sidste ting på plads 7.10. 
● Kodede kanaler på 322 MHz fordeles ud på andre QAM’er op til og med 410 MHz. De mindste lægges på 

394 MHzm eller den holdes fri (aht. At Tetra beredskabet bruger den frekvens). 
● Etablering af RPHY i Tune: Vi starter med de to coax-øer: Østerbakken og Center/Træ (1/1 og 1/4). 
● Vi undersøger, hvilke/hvor mange tilvalgskanaler der ikke ses af nogen. Tune og Vindinge hver for sig. Disse 

kan så eventuelt tages ud af QAM-kanalen, de ligger på, hvis vi mangler plads. 
● Omlægning ifm. Vindinge RPHY, stærk opfordring fra Vindinge som følge at TDCs fiberindtog i byen. 
● Forskellige udeståender vedr. bygningen drøftet.  

 
 
 



 

 

Side 2 af 2 

 

 

 

Internet 
● Vi skal have ny kontrakt med GlobalConnect, vi tager kontakt efter 14.10.  
● Harmonic – release mv? – Vi kører 1.8.43.0-1+auto7 på NSG og 1.11.6.0-1+auto1 på RPD. 
● Kapacitet, forbrug, reserve: forbrug september 2021 med 95% var 4,5 Gbps. Kun svagt stigende lige nu. 
● Router, lagerstatus: 12 TG3442. Den efterfølges af TG6441, når de sidste er solgt. Vi ville have et forbrug på 

72 i tidsrummet oktober-marts (inkl.), så derfor er vi lidt i underskud. DKT har ikke flere på lager. Ingen 
andre kan skaffe TGx44x. 

● Vindinge status. Afventer test af RPD, haster. 
● Gørlev status. Vi skal fortælle dem om de nye vedtægter. 
● Flimmer har efterspurgt møde med TKN. Tage har talt med formanden. De holder GF 6.10. 
● Mailhotel status vendt. 

 
 

Medlemmer 
● Statistik: 1868 betalende medlemmer, heraf 1538 med Internet (82,3%).  

Vi har mail-adresse på 1749 (93,6%). Af de med Internet hos TKN, har vi mail-adresse på 1526 (99,2 %) 
Vi har mobilnummer på 1796 (96,1%). Af de med Internet hos TKN, har vi mobilnr på 1510 (98,1 %) 
 

 

Øvrigt 
● Kort ref., fra Glentens generalforsamling 30.09.2021. Mette Bækgaard ny formand.  
● Hjemmeside tiltag. Det ville være godt, hvis vi muliggør retursvar på SMS, men det kræver et abonnement 

på mobilnummer hos CPSMS. Panther er klar. 
● SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA. 
● Generalforsamling: Bernt henter nøgle + øl & vand. 

 

Huskeliste 
● Medlemsmøde: 24. februar 2022 - vi hører Menighedscenteret (eller 22.2.22). 


