
 

Tune Kabelnet - BESTYRELSESMØDE 26. oktober 2009 Tunehallen 
Til stede: Bernt, Peter, Knud, Tage, Kenneth, Dan og Flemming 

Fraværende: ingen 

 

Referat fra sidste møde: 

Bestyrelsesmøde 28. september Godkendt. 

 

Korrespondance Indgående: 

I henhold til mailsystem.  

 

Korrespondance Udgående: 

I henhold til mailsystem 

  

IPTV  

Bestyrelsen besluttede at opsige kontrakten med Dansk Kabel TV/A+, der ikke kan 

leve op til de oprindelige løfter omkring programmer via IPTV. Forskellige 

alternativer blev drøftet.  Det blev besluttet at indgå kontrakt med YouSee om 

programlevering med ny model, da den blandt de undersøgte og umiddelbart 

tilgængelige løsninger er billigst og giver størst mulige valgfrihed. Samtidig undgås 

eventuelt sagsanlæg om kontrakt med A+. 
 

Økonomi: 

Restanceliste præsenteret af foreningens kasserer.  Ca. 60 medlemmer i restance.  Er 

rykket med varsel om lukning. 

 

Vedligeholdelse: 

Tilbud på serviceabonnement er indhentet fra to leverandører.  Beslutning træffes på 

bestyrelsesmøde, når løsning på programleverandør er faldet på plads.  

Udsving i signalniveauer på Internettet. Undersøgelse påbegyndt i forbindelse med 

serviceeftersyn. (Tage/Kenneth). 

 

Udvidelser /Teknisk opgradering:  

Løsning på nedtagelse af Kanal 6 og TV2 fra 1. November er fundet. 

 Ø-opdeling iværksættes snarest. 

 

Omlægninger – Radio/TV: 

 Canal 9 og TV3 Puls er prøvekanaler resten af året.   

TV2 lyd på FM forsvinder 1.november. Gælder muligvis også DR1 

 

FDA: 

Tage er valgt som formand for Teknisk Udvalg.  

FDA’s direktør fratrådt efter gensidig aftale. 



 

 

TV Tune: 

Ny server til Tune Lokal TV er sat op i hovedstation. Problemer med lyden og 

kvaliteten af billedet.  

 

Kanalafstemning: 

Ingen kanalafstemning fremover, når ny programleverandør er fundet 

  

Internet: 

Der er 1022 aktive routere, 6 i kø.  

Ny software på CNR-server i hovedstation. Software lagt på. Tage færdiggør 

projektet, når han kommer hjem fra ferie  

 

Gamle Bydel: 

 

Generalforsamling 

 

Greve Kommune: 

 

Diverse 

Der foreligger en ny version af Admin. Denne skal snarest lægges op på en af de ny 

servere. 

Herefter tager vi leverandøren ind til bestyrelsesmøde for at gennemgå nye faciliteter 

og opsamle ønsker, såsom: I admin står alle adresser til 4000 Roskilde. Skal laves om 

til 4030 Tune, så at dette ikke skal rettes manuelt hver gang. 

 

Tage tager kopier af mails 1/6 2001 til 31/12 2001 

 

Dokumentation af det fysiske bynet: Multicom-tegninger skal konverteres til AND-

tegninger. Skal også foreligge elektronisk. (Kenneth). 
 

 

Næste møder: 

Næste ordinære bestyrelsesmøde mandag 23. november. 

 


