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Bestyrelsesmøde 14.06.2022 — kl. 18.00 i Tunehallen - lokalet er reserveret. 
 

Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen, Mark Andersen 
 
Afbud: Kenneth R. Rossen (til stede fra 19.30) 
 
Referent: Tage Lauritsen 
 
Referat fra sidste møde – godkendt. 

Næste møde 
● Normalt den anden tirsdag i måneden 9. aug. 2022 kl. kl. 18.00. 

 
Signalforsyning TV - Ingen nævneværdige.  

● Rapporteres til Claus Olsen i Glenten;  
bør verificeres via Bridgetech proben før der meldes til Glenten. 

 
Økonomi 

● Status. 
● Udeståender/medlemmers manglede betalinger - uden månedens PBS. Skyldnere på sædvanlige 

niveau. 1 lukket for Internet.  
● Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget. Vi har fået regninger for tæt 

ved 200k kr. Deri ligger skift af RPD’er og skabe. Nattillæg udgør 20/51 af timetillægget. 
 
Servicepartnere inkl. Panther 

● Bernt skal indkalde til statusmøde med KK Partner inden sommerferien. Vi prøver 3./4. aug. 2022. 
● Skader lokaliseret/udbedret: Lundevej endnu ikke fikset (se ref. 3.5.2022),  

Kabel fra RPD TP37 til Sydøst-øen mangler status. KRR: Egress-tester viser udstråling fra skabet 
Tinggårdsvænget 62 bagskel i sti. 

● KK-dokumentation opdatering? Mestendels en varm sang. 
● RPD-situationen - status. Vi holder øje med temp. i SFP/RPD. Vi mangler tilbud på skift til 204 MHz 

us i forstærkere og RPD. 
● Panter Application – problemer – fejlrettelser:  

o Se korrespondance i løbet af april/maj/juni om kortbetalinger. 
o 2FA konstateret ude af drift 14.6.2022. Indberettet via Discord, indberettes via mail til PA-

support (KRR) 
o Manglende TR-069 styring af SSID hvis et modem oprettes, da kun ændringer oversendes 

(Tage) 
o Vi skal have styr på fremtid for den eksisterende selvbetjening og få en testudgave af den nye 

(Tage spørger PA). 
● Øvrigt 

 
Hovedstation 

● Vedligehold. 
● Huset skal vedligeholdes (bygning) evt. maj start juni; vi har fået pris fra én entr., vi hører den, der 

byggede det (Tage), om han kan sikre det, inkl. malning. når temperaturen og vejret er til det.  
● Evt. udeståender:  

 
Internet 

● Harmonic – udeståender: 
o Returnering af NSG Pro (Kenneth). 
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o CoS v. 1.14.10 løser en del OS-fejl, f.eks. manglende styring af forstærker-
modemmer, så vi afventer dette - vi beder Harmonic opdatere Core-server.  

o Vi skal have migreret tilbage til det gamle cluster, opdateret til CoS 1.14.10 (Kenneth og PK 
afklarer hvordan dette gøres ift. “Loaneren”. Slagplan aftales.) 

o Vi skal have harmoniseret RPD-konfigurationer mht. DS/US-niveauer (KRR). 
● Server udskiftes; nye er opsat, tændt, VMW er indlagt, men ikke taget i brug med VM’er. 

Vi skal ende med redundant cluster med VCenter. (Peter K). PT har RAM-klodser liggende. 
● Kapacitet, forbrug: Forbrug svagt stigende op igennem maj måned, men vi ser sommerpausen 

vise sin effekt nu. 
● Fordeling af typer efter DOCSIS 2, 3 og 3.1. pr 14.6.2022,  

Gørlev, Flimmer og Vindinge ikke medregnet: 

 
Indenfor DOCSIS 3.0 udgør EPC3940 de 91%. 

● Router, lagerstatus. 19 stk. Peter K henter en pris på 80 og 180 styks 6660. Vi kan købe Arris 
TG6441B til 1021 kr/stk pga. reservation fra nov. 2021. 

● Vindinge status. Afventer statusmøde torsdag. Vi hører dem om de vil sælge 10-20 AVM tilbage. 
● Gørlev status. Do. 
● Flimmer. Do. Hvor langt er deres ombygning - 400 m fiber? 
● Gørlev og Vindinge og Flimmer inviteret til møde 16.06.2022 kl. 19 – bemærkninger til udsendt 

agenda. RPD-udbygning? 
● Ny mail-løsning – evt. i sommerferien alternativt efter sommerferien. 

 
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 

● Ekstraordinær generalforsamling – 23.8.2022. Er lagt på hjemmesiden og dermed er frist overholdt. 
● Medlemsmøde 2023. – dato skal overholde vedtægter. 28.2.2023 
● Generalforsamling 2023. 25.4.2023. 


