TKN-BESTYRELSESMØDE 6. maj 2013
Til stede: Bernt, Tage, Peter, Knud, Flemming, Dan

Fraværende:Kenneth (afbud)
Referat fra sidste møde:
Bestyrelsesmøde 15. april Godkendt
Korrespondance Indgående:
I henhold til mailsystem. I.A.B
Korrespondance Udgående:
I henhold til mailsystem. I.A.B
Økonomi
13 i restance med over 200 kroner. Alle lukkes.
Peter Thornemann har skiftet regnskabssystem integreret med Panther.
Der skal tages kontakt til GB, da de ikke indberetter om til/fra – flytning rettidigt. Knud Reinhardt
tager kontakt, TKN afventer svar.
Vedligeholdelse:
Huske tinglysning af Nørregade 6 og Østerbakken 63. (Bernt og Tage)
Tage og Kenneth opdaterer oversigtstegning for TKN
Vand i kabel Lundevej. Skal repareres. Der indhentes tilbud (Knud)
Tage og Peter arbejder på oplæg om Mit Tunenet.
Udvidelser/Teknisk opgradering:
Bestyrelsen instrueres i anvendelse af Panther. Alle bestyrelsesmedlemmer og internetforum, der
ønsker VPN, får det for adgang til Panther.
Plan for udskiftning af standere udarbejdet og iværksat. Genoptaget.
Den første UPS - strømforsyning er sat op. Den næste opsættes snarest sammen med firewall.
Signalforsyning:
Bestyrelsen har set på de indtil videre indkomne tilbud om signalforsyning. Indstilling forelå på
generalforsamlingen, men intet afgjort. Arbejder stadig på sagen
A2012: (ca. 40.000 tilslutninger)
TV Tune:
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 (excl Vindinge) 1205 aktive routere svarende til cirka 62 procent af medlemmer. 0 i kø.
Kampagne i ”blomsterkvarteret” og ”trækvarteret” for tilslutning til TKN generelt. Pris 2000 kroner
plus stikledning. Inklusiv router til Internet.
Tilbud udarbejdes til brugerne af router 2434, så der sker en udskiftning til router 3925. Rabat ca.
300 kroner pris 500 kroner
Vindinge på Internet med 133 brugere
Ny firewall bestilt og forventes installeret inden for et par uger. (Tage)
Tilbud til 2434-router indehavere om at bytte til 3925-modem for 500 kroner, senest 20. maj.
Derefter tilbud til 2320 indehavere om ombytning inden 10. juni.
NetEnforcer skal tages ind i management igen.
Gamle Bydel
Tilslutning i gamle bydel, der kom på nettet i 2005 - 5000 kroner incl. router excl. stikledning.
Greve Kommune
Møde om udstykning Østerbakken 63. Resultat afventes, når kommunen vender tilbage.
Kommunen har givet et medlem tilladelse til udmeldelse af TKN. TKN vil ikke acceptere
kommunens beslutning, da TKN ikke mener, at sagen er behandlet korrekt. Kommunens Tekniske
Udvalg behandlede sagen 13. august og fastholdt beslutning. TKN har genoptaget klage i
Tilsynsrådet.
Ny udstykning. Ejendomsmægler overrasket over, at TKN ikke inde over kabellægning i nyt
område.
Medlemsmøde
Generalforsamling
Overstået 30. april. Referat udarbejdes af Tage
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen efter eksisterende konstituering.
Diverse
Undersøger mulighed for at standse misbrug af www.tunekabelnet.dk. (Mark)
Næste møde:
Næste bestyrelsesmøder mandag den 10. juni og torsdag den 4. juli mandag den 19. august

