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Bestyrelsesmøde 12.04.2022 — kl. 18.00 i Tunehallen. 
  
Til stede: Bernt Freiberg, Peter Thornemann, Kenneth Runge Rossen, Tage Lauritsen, samt 

suppleant Peter Krüpl. 
 

Afbud: Flemming & Mark 
 

Referent: Tage Lauritsen 
 

Referat fra sidste møde – 
 

Næste møde 
● Torsdag 5. maj kl. 18.00 

 

Generalforsamling 2022 

● Referater – er alt på plads på hjemmesiden? – Mgl. GF 14.10.2021 
● Associeret medlemskab - Nye vedtægter/Vedtægtsændringer klar. 
● Fordelingen af de 115 indkaldelser, der skal manuelt fordeles i div. postkasser: De er omdelt i dag. 
● Mail-indkaldelser indeholder indkaldelse inkl. dagsorden, og med link til de øvrige ting: Regnskab og 

vedtægtsændringer. 
● Kenneth: Vi bør have et aperiodisk Nyhedsbrev, og også bruge Facebook. 

 

Signalforsyning TV 
● Ustabilitet på 2-3 af de kodede kanaler i dag, især $ History Channel. 

 

Økonomi 
● Status.  
● Udeståender/medlemmers manglede betalinger: 36 skyldnere, heraf 6 over 1000. 
● Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget: Standerskift Almuevej 51, ikke-

aftalt/misforstålse: 6.200 kr. 
● Et medlem i Sydvest har bedt om projektering mm for fremføring og installation, men har herefter været 

helt passiv og ikke svaret – han får regning (Peter). 
 

Servicepartner 
● Skader lokaliseret/udbedret. 
● KK-dokumentation opdatering? 

● Alle RPD’er skal opsættes – i mål før generalforsamlingen 😉 
● Statusmøde med KK – dato? 
● Øvrigt: Kabelfejl:  

o Lindevej ? 
o Røglestien ?  
o Lundevej 64-70 (se FD 14138). Tilbud indhentes og accepteres 

● Pilotfrekvenser ønskes ændret til 282 og 985 MHz – disse er standard hos KK. 
● Dårlige konnektorer på Lunden skal skiftes, jf. tilbud. Dette skal varsles. 
● Skift af us til 204 MHz. Forventet lancering 1.9.2022.  

Indebærer bl.a. 
o Indkøb af diplexfiltre til Teleste forstærkerne 
o Skift af disse 
o Skifte diplex i RPD’erne 
o Skift i Pantheradmins modemskabeloner 
o Skifte spærrefiltre 65 -> 204. 
o Eksperimentere med OFDMA, inkl. test på en hel ø. 
o Varsle og vejlede ang. FM-sluk 

 

Hovedstation 
● Vedligehold servere mv. 
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o cluster opgraderes til COS 1.14.6.0-1+auto2 
o Gl. NSG returneres - aftales nærmere med Svend fra Harmonic 
o div. gl. servere skrottes. 

● Huset skal vedligeholdes.  
● Evt. udeståender:  

 

Internet 
● GC-aftalen er underskrevet af TKN og afsendt til GC. Den er accepteret og igangsat - se mail 18. marts 

2022 10:27. 
● Harmonic – udeståender:  

o Procedure for skift af RPD indøves (KRR). 
o Forecast på RPD-behov: 

▪ Opdeling af Flimmer, kræver 400 m gravning +1 
▪ Opdeling af Østerbakken, kræver 50 m gravning 
▪ Opdeling af Syd, kræver 110 m gravning 
▪ Opdeling af Lunden, kræver 400 m gravning + 1 
▪ Opdeling af Sydøst, kræver 160 m gravning 
▪ Opdeling af Gørlev, Gørlev afgør dette selv. +2 

● Kapacitet, forbrug. 10 Gbps, 7 reserveret, forbrug 5,29 Gbps med 95-percentil måned til dato. 
o Fordeling efter DOCSIS type i Tune pr d.d. (Harmonic opgør kun for alle 4 foreninger). 

 
● Router, lagerstatus: PT: 6, TL: 4, PK: 28, FG: 4. 
● Vi skal have verificeret hos Vindinge, Flimmer og Gørlev, hvilke hastigheder, de kører med, og hvordan 

mekanismen er. 
● Vindinge status.  
● Gørlev status. 
● Flimmer Status. 
● Gørlev og Vindinge og Flimmer inviteres til et møde vedr. nye vedtægter – mulige datoer? BF. 
● Ny mail-løsning – evt. i sommerferien alternativt efter sommerferien. Gullestrupnet skifter Smartermail 

fra -15 til -17. 
 

Hjemmesiden. 
● Nye artikler og øvrig info – Praksis skal nødvendigvis aftales så problematik helt formelt kan undgås. 

 

Medlemmer 

● Remindere/opfølgning/forglemmelser. 
● Medlem zzz –Adr xxx zz –mail/tlf dd.mm.åå kl mm.tt 

 

Øvrigt 
● ??+ 
● SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA. 

 

Huskeliste 
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● Medlemsmøde 2023. Tirsdag 28.2.2023. GF 2023: 27.4.2023. 
● Generalforsamling 2022.  


