TKN-BESTYRELSESMØDE 10. april 2012
Til stede: Bernt, Tage, Peter, Knud, Flemming, Dan og Kenneth
Fraværende: Ingen
Referat fra sidste møde:
Bestyrelsesmøde 8. marts Godkendt
Korrespondance Indgående:
I henhold til mailsystem. I.A.B
Korrespondance Udgående:
I henhold til mailsystem. I.A.B
Økonomi
36 i restance med over 200 kroner. 14 fra Greve Boligselskab. Alle rykkes.
Der skal tages kontakt til GB, da de ikke indberetter om til/fra – flytning rettidigt.
Peter Thornemann har taget kontakt, TKN afventer svar.
Vedligeholdelse:
Huske tinglysning af Nørregade 6 og Østerbakken 63. (Tage)
Service på køleanlæg udføres onsdag den 11. april.
Udvidelser/Teknisk opgradering:
Bestyrelsen instrueres i anvendelse af Panther.
Panther kan nu endelig klargøres som administrationsværktøj til mails. Udestår at verificere ejerforhold til cirka 25 mailkonti.
Tilbud om løbende udskiftning af standere accepteret. Plan for udskiftning udarbejdes. UPS - strømforsyning er anskaffet til server. Ikke sat op
TKN lægger rør til ny udstykning på Tunegård, hvis kommunen byggemodner kabler
i den nye udstykning.
Henvendelse fra Vindinge Antennelaug om samarbejde omkring signallevering og
internet. Bernt har indledt drøftelser om samarbejdsmodel. Vindinge Antennelaug
indtræder i TKN på lige fod. Samarbejdsmodel udarbejdes med henblik på vedtagelse
på næste års generalforsamling, hvor eventuelle/nødvendige vedtægtsændringer også
forelægges til vedtagelse.
Signalforsyning:
Medlemmer skal holdes underrettet på hjemmeside om ændringer i YouSee signallevering.
FDA:
FDA strukturudvalg holder første møde 8. maj. Tage deltager. Ny jurist ansat hos
FDA. Tre deltager i FDA Roadshow den 16. april i Sorø

TV Tune:
Server til TV Tune repareret. Afhentes snarest og igangsættes. (Bernt)
Pris for digitalisering fremsendt til TV Tune.
Der mangler tilsyneladende et referat fra TV Tune´s årlige generalforsamling, men
Bernt forsøger at fremstille et sådan.
Internet:
Der er 1150 aktive routere svarende til cirka 61 procent af medlemmerne. 2 i kø.
Kampagne i ”blomsterkvarteret” og ”trækvarteret” for tilslutning til TKN generelt.
Pris 2000 kroner plus stikledning. Inklusiv router til Internet.
Ny ø-opdeling er foretaget, skaber bedre fordeling.
Evercall har udsendt kampagnefolder om IP telefoni. Peter fortæller på generalforsamlingen om mulighederne.
Gamle Bydel
Greve Kommune
Møde om udstykning Østerbakken 63. Resultat afventes, når kommunen vender tilbage.
Dan Bjerring mødte frem på Byrådsmødet den 28. marts og stillede spørgsmål omkring, at Greve Kommune ensidigt har godkendt udmeldelse af TKN, trods tinglyste
deklarationer, og uden at TKN er blevet hørt.
Borgmesteren erkendte, at TKN burde have fået svar på henvendelse af 7. juli 2011
og lovede svar inden for 8 dage.
Svaret fra juridisk konsulent Jørgen Friese modtaget, og denne afviser, trods landsretsdom af 10. januar 2010, at ændre afgørelsen.
TKN beder FDA om at tage stilling til eventuelle yderligere skridt.
TKN vil ikke acceptere kommunens beslutning, da TKN ikke mener, at sagen er behandlet korrekt.
Medlemsmøde
Generalforsamling
26. april 2012 i menighedscenteret. 19.30
Diverse
Tage eller Peter undersøger, hvor mange tunenet mailadresser, der er inaktive og
eventuelt samler spam. Er foretaget
Næste møde:
Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen.

