TKN-BESTYRELSESMØDE 6. juni 2011 Tunehallen
Til stede: Bernt, Peter, Knud, Tage, Flemming Kenneth og Dan
Fraværende: ingen
Referat fra sidste møde:
Bestyrelsesmøde 5. maj
Korrespondance Indgående:
I henhold til mailsystem.
Sag i Teleankenævnet. Sagen håndteres nu af FDA, der har overtaget sagen uden
beregning.
Desuden sag i Forbrugerklagenævnet uafklaret. Også her har FDA overtaget.
Opsigelse med Dansk Kabel TV bekræftet. Signalforsyning ophører.
Invitation til IFA Berlin med YouSee. Fire bestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage
Korrespondance Udgående:
I henhold til mailsystem.
Økonomi
26 i restance med over 200 kroner. 10 fra Greve Boligselskab. 3 lukket
Vedligeholdelse:
Møde med DKA om tolkninger af servicekontrakt. Enighed om mere overskuelige
regninger fremover og præcisering af omfanget af servicekontrakten.

Udvidelser /Teknisk opgradering:
Oprydning af gammelt udstyr i hovedstation.
Signalforsyning:
Nye kort til signalnødforsyning er modtaget.
FDA:
Forespørger FDA’s juridiske konsulent om status for vore to sager
TV Tune:
Generalforsamling holdt
Ny opsætning foretaget. Test afsluttet. Fader-box bestilt, så videolyd og musik kan
adskilles. Skulle være klar primo juli.
Kontingent genoptages med 3000 kroner pr. medlem (to medlemmer Tune IF og
TKN)

Internet:
Der er 1089 aktive routere svarende til 58,7 procent af 1855 medlemmer, 1 i kø.
Global Connect er i gang med at grave fiber ned til hovedstation. Gravearbejde er
færdigt.
Gamle Bydel
Tilbud udarbejdet til 22 husstande. 12 har sagt ja, 3 er afventende. Resten har afvist
signalforsyning fra TKN. Signalforsyning til de nye medlemmer forventes etableret
inden 1. juli
Kampagne for nye internettilslutninger for TKN-medlemmer gennemføres i efteråret
300 kroner for tilslutning. Medlem har selv ansvar for brugbar installation. Haves det
ikke, kan det bestilles hos DKA for 595 kroner ekstra.
Kampagne i ”blomsterkvarteret” og ”trækvarteret” for tilslutning til TKN generelt.
Pris 2000 kroner plus stikledning. Inklusiv router til Internet.
Greve Kommune
Møde om udstykning Østerbakken 63. Resultat afventes, når kommunen vender
tilbage.
Medlemsmøde
Generalforsamling
Diverse
Næste møde:
Næste bestyrelsesmøde mandag den 4. juli 2011 kl. 19.00 hos Dan.

