
BESTYRELSESMØDE 3. juli 2007  Agerstien 14 
 
Til stede: Bernt, Henning, Peter, Knud, Dan, Tage, Bernt og Flemming 
Fraværende: Ingen 
 
Referat fra sidste møde  
Bestyrelsesmøde 7.juni godkendt 
 
Korrespondance Indgående 
Indbydelse til TDC-arrangement i september 
 
Korrespondance Udgående 
 
 
Økonomi 
Opfølgning på skyldnerliste (PETER) 
18 medlemmer har endnu ikke betalt. Flere lukkes de kommende uger. 
Der udsendes opkrævninger til radio/tv/internet til betaling senest 1. august 
 
Vedligeholdelse 
Maling af hovedstation – udføres snarest  
Problemer med vand i hovedstation. Tom Berling kontaktes (Knud) 
Problemer med DR2 skal løses ved at tage DR2 fra digital kilde. 
 
Udvidelser /Teknisk opgradering 
Det forventes, at beslutning om at DR1+DR2+SR1+SR2+SvTV4 nedtages fra satellit 
Der skal ryddes op i datadelen.  
Bestyrelsen afventer nyt udspil. Nuværende tilbud for dyrt. Tage har anmodet Dansk Kabel TV om 
møde 
  
Omlægninger – Radio/TV 
Prøvekanal –Hallmark/Jetix til 1. august. Gode forslag modtages fra Canal Digitals programflade 
DR’s nye nyhedskanal er lagt ind i fuld pakke som ekstra prøvekanal 
NRK 2 er lagt i grundpakke i stedet for fransk TV5 og 6 nye radiokanaler er lagt på. 
Hjemmeside er opdateret med nye kanaler 
 
FDA.  
Skrivelse om høje prisforhøjelser fra Viasat 
 
TV Tune 
Skrivelse fra Sven Edelmann om manglende fremmøde i bestyrelsen. Beskyldning afvist. TV Tune 
sender ikke indbydelser til TKN. TKN vedtager at Dan Bjerring overtager Peter Thornemanns plads 
i bestyrelse for TV Tune. 
 
Kanalafstemning 
Kanalafstemning i efteråret er bestilt 
 
Internet  
868 aktive routere, 2 i kø. Antal medlemmer hos TKN i alt 1820 
CMTS indkøbt og installeret. 
Store problemer med mailserver hos Surftown – Peter har undersøgt markedet. Forslag om tilbage 
til Gullestrup vedtaget. 
 
 
 



Gamle Bydel 
Peter og Tage besøger Tune Bygade 24 for kontrol af tilslutning eller mangel på samme 
 
Greve Kommune 
Bernt tager møde med kommunen om manglende information om gravearbejde 
 
Generalforsamling 
 
Diverse:  
Tage laver bin-fil til lukning af routere 
Tunenat 24. august – Knud foreslår åbent hus i hovedstation med telt uden for. Knud undersøger, 
om TKN kan deltage. 
  
Næste møde 
Tirsdag den 14. august 2007 
 
 
Godkendt efter bestyrelsesmødet 
 
 
 
 
 


