
BESTYRELSESMØDE 4. januar 2007 i TuneHal 

 

Til stede: Henning,  Peter, Knud, Dan, Tage og Flemming 

Fraværende: Bernt (afbud) 

 

Referat fra sidste møde  

November Ikke færdigt (Dan) 

December godkendt 

 

Korrespondance Indgående 

Humlestien X Problemer med antenne (Knud) 

Hvidkløvervej X Forespørgsel fra ejendomsmægler om pligtmedlemskab (Knud) 

 

Korrespondance Udgående 

(Repeat): NN. Vi afventer yderligere nyt fra kriminalpolitiet. (PETER) 

 

Økonomi 

Opfølgning på skyldnerliste (PETER) 

NN skylder 1750 kroner for Lundegårdsparken.X. FDA vurderer skridt i henhold til TKN-vedtægter 

om at kappe forbindelse både Lundegårdsparken X FDA vender tilbage. 

Nørregade X plomberes.. 

Plejlstien X, Byagervej X betalt, Lundevej X betalt, Tinggårdsparken X betalt, Elkærparken X 

betalt. To blev lukket. 

Tune Bygade X skylder 14.345 bliver lukket med mindre betalingsaftale overholdes inden 8 dage.  

Peter Thornemann forelagde status på regnskab. 2006 ender sandsynligvis i mindre minus, men alt i 

alt fornuftigt regnskab. Afventer regning fra Dansk Kabel-TV 

 

Vedligeholdelse 

(Repeat): Nicam udfald – stereo/mono undersøges stadig (Knud/Flemming) 

 

Udvidelser /Teknisk opgradering 

Hovedstation: skal ryddes op i datadelen. Infokanal problem med lyd – kabel forlænges. 

”Fuglerede” om TV-Tune skal ordnes. (Flemming/Peter/Tage) 

Vand i hovedstation. Undersøges, hvad kilden er. Dog ikke så slemt som tidligere. (Knud) 

Sag om mur ved hovedstation kører stadig. Uenighed om, hvem der skal betale for genopretning af 

mur- og fliseopretning. Bestyrelsen fastholder synspunkt om skyldspørgsmål. 

  

Omlægninger – Radio/TV 

Prøvekanal – Travel Channel 

Peter forsøger at få tilladelse til Disney Channel  igen. Tage overtager sagen 

(Repeat)Strategiplan for nedgravning – Dong Energy og andre antenneforeninger i region 7 

kontaktes –   (Tage) 

Radiokanaler: afventer tilbud på blandt andet DR Classic og Yes2Day. FM100 SOFT er trådt i 

stedet for julekanal. Nyt radiomodtageudstyr under overvejelse. 

DR1 lyd flyttes fra 99,9 bliver ændret i forbindelse med kanalomlægning 

 

 

 



FDA.  

Medlemskab af FDA fortsættes, men tages op igen primo 2007 – eventuelt på ordinær 

generalforsamling 2007.   

 

TV Tune 

(Repeat)Afventer indkaldelse til Generalforsamling  

 

Kanalafstemning 

Afviklet forslag til kanalsammensætning. (Bilag) 

Grund + udvidet pakke (3 alternativer) 

Viasat Sport - 3 kanaler - bortfalder efter 28. februar 

TV2 Sport meget dyr – 25 kroner plus moms plus ophavsretsafgift om måneden???? 

3 udvidede pakker til genfors + grundpakke. 

Pakke 1 – nuværende kanaler minus Viasat Sport 

Pakke 2 – ovenstående plus Disney Channel plus TV2 Film 

Pakke 3 – Pakke 1+2 plus TV2 Sport 

SBS Net er en ekstra prøvekanal til generalforsamling 

Budgetter udarbejdes ud fra ovenstående 

 

Internet 

834 aktive routere, 8 i kø. 

(Repeat) Peter laver (får fremstillet) et script, der loades til Routeren, hvis konfig. er tabt eller er 

blevet resat af bruger. Løses måske samtidig med NetDesigns QoS 

 

Gamle Bydel 

(Repeat): Peter og Tage går en tur med henblik på afleveringsforretning.  

Roskildevej 11 udbedring af fliser – gammelt løfte – tilbud indhentes. Deklaration om at tolerere 

nedgravet kabel. Deklaration på plads. Aftalt med NN om fliser 4500 kroner + moms 

 

Greve Kommune 

 

Diverse:  

Canal Digital tuner afleveres. (Tage) 

  

Næste møde 

Torsdag den 15. februar 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


