Tune Kabelnet - BESTYRELSESMØDE 12. maj 2009 i Tunehallen
Til stede: Bernt, Peter, Knud, Tage, Kenneth, Dan og Flemming.
Fraværende: Ingen
Referat fra sidste møde:
Bestyrelsesmøde 14. april 2009. Godkendt.
Korrespondance Indgående:
I henhold til mailsystem.
Korrespondance Udgående:
I henhold til mailsystem
IPTV og DVB-T
Forslag fra Flemming om at få DR programmer i mux-2 i kabelnet. Bestyrelsen vil tage dette op
november 2009.
Økonomi:
Ca. 30 mangler betaling af kontingent. Alle restancebeløb fra 725 kroner og op, hvis ikke der er
betalt inden 1.juni 2009.
Vedligeholdelse:
Problemer med NRK1 og derefter manglende lyd på NRK1 er løst.
Udvidelser /Teknisk opgradering:
Omlægninger – Radio/TV:
TV3 Puls resten af året.
DR Update analogt erstattet med TV2 News i frem til 30. maj. Derefter DR Update igen. DR
Update ligger der fortsat digitalt (must carry).
FDA:
Road Show gennemført for de sjællandske regioner. ”Det nye FDA” præsenteret som respekteret
interesse- og lobbyvirksomhed
TV Tune:
Generalforsamling gennemført med status quo. EDB-Jan har leveret server til hovedstation, der skal
sættes til. Derefter nye muligheder herunder powerpoint og film.
Kanalafstemning:
Ikke aktuelt med IPTV-løsning.
Rækkefølge i valgte kanaler i henhold til afstemning offentliggøres på hjemmesiden. (Tage).
Internet:
Ekstra linecard sat i CMTS. Antal brugere pr netsegment er derved halveret idet der nu er det
dobbelte antal segmenter såvel i down- som i upstream: Der er nu 4 downstreams (à maks. 37,5
Mbit). Der er 200 internet brugere på hver af de to små øer, 600 på den store ø (øst), som er inddelt
i 2 virtuelle segmenter, altså 300 på hver. På upstream er der 45-70 brugere pr upstream på de i alt

16 upstream-segmenter. På intranettet er oversigten over forbruget opdateret, og en nærmere
forklaring på opdelingen er lagt ud.
Der er 999 aktive routere, 2 i kø. 3 tilmeldte, men endnu ikke betalte.
Fremover vil alle nye installationer blive forberedt til IPTV.
Ny software på DHCP-server i hovedstation. Skal udføres snarest i samarbejde med NetDesign,
samtidigt med opgaver med implementering af DOCSIS 2.0 gennemgås.
Der mangler stadig at blive byttet 2 CVA-routere. Disse har trods adskillige henvendelser fra TKN
reageret for ombytning. Da alle CVA-routere nu er lukket af tekniske grunde, er disse routere (også)
lukket.
Gamle Bydel:
Installation på Snoldelevvej ok, men mangler endelig tilslutning. DK TV kontakter og træffer aftale.
(Knud)
Greve Kommune:
Iab.
Generalforsamling:
Dan præsenterede udkast til beslutningsreferat og udkast til pressemeddelelse, som blev godkendt.
Diverse:
Referater fra bestyrelsesmøder skal lægges hurtigere ud på hjemmesiden, hvor vi mangler at lægge
referater siden august 2008 op.
Forslag om ”tryk-selv” sluse på telefonsystemet. Flemming har indhentet tilbud på 2500 kroner i
etablering + 177 kroner/måned. Der bliver ikke implementeret automatisk viderestilling til eksterne
partnere, da TKN betaler for viderekaldet, og hvis dette nu varer 30 minutter, skal både medlemmet
og TKN betale herfor; så der oplyses blot nyt nummer. Forslaget overvejes, men 36 måneders
bindingsperiode i aftale kan ikke godtages.
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.
DKTVs administration skal ændre alle adresser til 4030 Tune.
Næste møder:
Næste bestyrelsesmøde 4. juni kl. 19.00 i Hallen
Godkendt på bestyrelsesmødet 12. maj

