
BESTYRELSESMØDE 15. marts 2007 i TuneHal 
 
Til stede: Henning,  Flemming, Peter, Knud, Dan, Tage og Bernt 
Fraværende: Ingen 
 
Referat fra sidste møde  
Bestyrelsesmøde 14. februar godkendt 
 
Korrespondance Indgående 
Viasat har henvendt sig for at give tilbud på kanallevering. Møde for bestyrelsen med MTG aftales. 
(Tage tager kontakt) 
 
Korrespondance Udgående 
Intet at bemærke 
 
Økonomi 
Opfølgning på skyldnerliste (PETER) 
Cirka 50 har endnu ikke betalt. Rykkergebyr 100 kroner pr. rykker, Plus 25 kroner for ikke tilmeldt 
PBS. Udsendes inden 1. april. 
Peter Thornemann præsenterede regnskab. Der er opkrævet 500.000 kroner for meget sidste år for 
fuld pakke (ca. 300 kroner pr husstand). Årsagen skyldes rabatter, mindre prisstigninger og en 
fejlberegning, hvor momsen ikke er trukket ud. 
Peter Thornemann forelagde nyt forslag til budget med stor pakke, der foruden de eksisterende 
kanaler indeholder Disneychannel, TV2film og TV2sport – såfremt sidstnævnte kommer. 
  
Vedligeholdelse 
(Repeat): Nicam udfald – stereo/mono undersøges stadig. Fejl findes dog sandsynligvis uden for 
TKN (Knud/Flemming). Medlemmer af bestyrelsen, der oplever fejlen, skal skrive ned, hvilke 
kanaler og hvornår. 
 
Udvidelser /Teknisk opgradering 
Der skal ryddes op i datadelen. Infokanal problem med lyd – kabel forlænges. (Tage)  
Tage skal aflevere Canal Digital låneudstyr (Tage) 
(Repeat)Strategiplan for nedgravning – Dong Energy og andre antenneforeninger i region 7 
kontaktes – (Tage) 
Tage laver oplæg til teknisk løsning på nye radio- og tvkanaler. 
  
Omlægninger – Radio/TV 
Prøvekanal – TV2film 
 
FDA.  
 
TV Tune 
Generalforsamling indkaldes om kort tid. Rabat gives til annoncører fordi der har været 
lydproblemer.  
 
Kanalafstemning 
Det forventes, at der holdes endnu en kanalafstemning til efteråret, fordi der er sket og sker så 
meget på programområdet 
 



Internet 
845 aktive routere, 7 i kø. 
(Repeat) Peter laver (får fremstillet) et script, der loades til Routeren, hvis konfig. er tabt eller er 
blevet reesat af bruger. Løses måske samtidig med NetDesigns QoS.  
Routere konfigureres, så bl.a. Dansk KabelTV kan installere. 
For mange E-mail udfald. Flytning fra Gullestrup blev vedtaget. Besked om flytning og at tømme 
webmailboks sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling. Alle skal lave nyt kodeord. 
Skæringsdato 9. maj. 
 
Gamle Bydel 
Peter og Tage besøger Tune Bygade 24 for kontrol af tilslutning eller mangel på samme 
 
Greve Kommune 
Intet at berette 
Der er gravet flere gange på Tune Parkvej og Tune Bygade uden at TKN har fået noget at vide. 
(Repeat)Bernt tager møde med kommunen om manglende information om gravearbejde 
 
Generalforsamling 
Indkaldelse til 26. april i Menighedscenter omdeles med Tune Klubnyt. Knud sørger for drikkevarer 
 
Diverse:  
Tilbud om spamfilter fra Virus 112.  
Tage laver bin-fil til lukning af routere 
  
Næste møde 
Torsdag den 12. april 2007 
 
 
Godkendt efter bestyrelsesmødet 
 
 
 
 
 


