BESTYRELSESMØDE 7. januar 2008 i TuneHal
Til stede: Henning, Flemming, Peter, Knud, Dan, Tage og Bernt
Fraværende: Ingen
Referat fra sidste møde
Bestyrelsesmøde 4. december godkendt
Korrespondance Indgående
Korrespondance Udgående
Økonomi
Opfølgning på skyldnerliste (PETER).
Cirka 10 medlemmer har endnu ikke betalt. 1 skal lukkes - øvrige rykkes ultimo januar
Udkast til årsregnskab forelagt. Balance udleveret. Budget holder nogenlunde.
Girokort 1. rate 2008 opkræves i januar.
Medlemsmøde (formøde til generalforsamling) 28. februar 19.00 indkaldes på regning for leverance
af tv/Internet
TV2 Sport kontrakt foreligger, men uden priser og opsigelsesvarsler. Peter retter kontrakt til og
sender den tilbage med forslag til ordlyd med opsigelsesvarsel. Afventer kanalafstemning.
Vedligeholdelse
Kabelskab på hjørnet af Byagerstien og Tune Parkvej skal skiftes i forbindelse med næste gravning.
Stadig hul ved hovedstation.
Udfald 7. januar – måske vejrafhængigt – undersøges. Måske skal større parabol opsættes.
Udvidelser /Teknisk opgradering
Prøvekanal opfølgning hos Canal Digital
Omlægninger – Radio/TV
Prøvekanal – BBC Prime til og med februar
FDA.
TV Tune
Afventer indkaldelse til generalforsamling og bestyrelsesmøde
Kanalafstemning
Afstemning færdig 31. januar
Internet
901 aktive routere (ca. 50 pct af alle medlemmer), 1 i kø har betalt.
Tage skrevet til Netdesign om en CNR-server kan genopstilles. Tilbud accepteret på 10.000 kroner i
softwarelicens. Ny software på server i hovedstation. Skal udføres snarest, efter beslutning om
TKN’s net fremtid træffes.
Kontrakt tilrettes.
Der har været holdt møder med programleverandører – Viasat, Canal Digital, You See og
Arrownet. Diskussion om fremtidig leverandør. Tilbud mangler fra A+. Beslutning om bestyrelsens
indstilling træffes på de næste bestyrelsesmøder. Bestyrelsens indstilling præsenteres for
medlemmerne på medlemsmødet 28. februar.

Gamle Bydel
Peter og Tage besøger Tune Bygade 24 – er sat til salg – for kontrol af tilslutninger. Flere huse er til
salg og følges op under hensyn til skyldnerlisten
Greve Kommune
Knud har kontaktet bygherre – Per Johansen (Danbolig) - på Byagerlunden angående tilslutning.
Der indkaldes til ledningsejermøde.
Generalforsamling
Holdes i menighedscenter 23. april
Medlemsorienteringsmøde 28. februar 19.00 i TuneHallen
Diverse:
Referater fra bestyrelsesmøder skal hurtigere ud på TKN’s hjemmeside
Næste møder
Mandag den 4. februar (afbud Dan Bjerring)
Mandag den 25. februar
Godkendt efter bestyrelsesmødet

