
 

Tune Kabelnet - BESTYRELSESMØDE 1.marts 2010 i Tunehallen 
 

Til stede: Bernt, Peter, Knud, Tage, Dan og Flemming 

Fraværende: Kenneth (Afbud) 

 

Referat fra sidste møde: 

Bestyrelsesmøde 4.februar  Godkendt. 

 

Korrespondance Indgående: 

I henhold til mailsystem.  

 

Korrespondance Udgående: 

I henhold til mailsystem 

  

TV/radio-leverancer  

Indtil videre uden held forsøgt at speede proces med ny signal op. Frosten i jorden 

blokerer for mulighederne. Bestyrelsen fortsætter bestræbelserne. 

TKN bliver forsøgsstation for Dansk Kabel TV med hensyn til at koble Infokanalen 

på i digital form.   

Med henblik på at højne kvaliteten af lokal TV søges en teknisk løsning til at 

forbedre billedkvaliteten.m.m. 
 

Økonomi 

Kassereren forelagde rettet budget i forhold det det på medlemsmødet præsenterede. 

Overskud ca.35.000 kroner. 

 

Vedligeholdelse: 
Ny servicegennemgang skal foretages i forbindelse med omlægning til YouSee. 

Servicekontrakt opsiges med henblik på genforhandling. 

 

Udvidelser /Teknisk opgradering:  

Ø-opdeling foregår. Næsten færdig 

Ny netinforcer installeret og kører, men endnu ikke optimalt tilrettet. 

 

Omlægninger – Radio/TV: 

 

FDA: 

FDA beder om eventuelt høringssvar angående lovforslag om bortfald af 

tilslutningspligt. 
 

 



 

TV Tune: 

Best.møde udsat 

 

Kanalafstemning: 

Uaktuelt med ny programleverandør. 

  

Internet: 

Der er 1032 aktive routere, 1 i kø.  

Ny software på CNR-server i hovedstation. Software lagt på. Igangsætning pågår. 

Opgradering til DOCSIS 3.0 påbegyndt.  

Tilbud indhentet på leverance af større internetkapacitet. Hastighed fordobles fra 100 

- til 200 Mbit, når hardware er klar. Problemer med leverandør omkring IP/PA/PI-

adresser
1
.   

 

Gamle Bydel: 

 

Generalforsamling 

Medlemsmøde blev holdt  torsdag  25. februar 19.30 Menighedscentret. Ca 45 

fremmødte medlemmer. Referat af medlemsmødet lagt ud  på hjemmeside 

Generalforsamling  22. april 19.30 Menighedscentret. Annonceres i relevante medier. 

Dagsorden med eventuelle forslag og regnskab samt budget udsendes til 

medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen. Medlemmer med Internet får 

indkaldelse via email.  

 

Diverse 

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

servere. 

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

TKN Jubilæum 40 år oktober 2010, evt i forbindelse med Tune by Night 
 

Næste møder: 

Næste bestyrelsesmøde mandag 29.marts 

Næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag  6. april 

                                                           
1
 IP-adresser kan være PA = provider assigned, eller PI = Provider independant, dvs. vore egne uafhængig af udbyder. 

De sidste kræver godkendelse af os (certificering) for at vi kan bruge dem. Det har trukket ud med at få disse. 


