TKN-BESTYRELSESMØDE 4. juli 2013
Til stede: Bernt, Tage, Peter, Knud, Flemming, Dan
Fraværende:Kenneth (afbud)
Referat fra sidste møde:
Bestyrelsesmøde 10. juni Godkendt
Korrespondance Indgående:
I henhold til mailsystem. I.A.B
Korrespondance Udgående:
I henhold til mailsystem. I.A.B
Økonomi
Restanter med over 200 kroner lukkes. 16 i restance
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 er indhentet tilbud - accepteres med forbehold.
Tage og Peter arbejder på oplæg om Mit Tunenet.
Udvidelser/Teknisk opgradering:
Bestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke er introducere for Panther, instrueres i anvendelse af
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 . Peter udsender beslutningsgrundlag.
Afgøres på ekstraordinært bestyrelsesmøde 22. juli.
A2012: (ca. 45.000 tilslutninger)
Copydan accepterer, at der ikke betales for ekstratjenester på en række kanaler.
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) 1225 aktive routere svarende til cirka 62 procent af medlemmer. 0 i kø.
Vindinge på Internet med 166 brugere.

Internetkampagne iværksættes over for Greve Boligselskab Tage, Flemming og Knud.
Ny firewall installeret torsdag den 13. juni.
Alle routere genstartet natten til den 15. juni, da vi overgik til eurodocsis.
NetEnforcer er managementmæssigt tilgængelig igen (den har kørt hele tiden).
Henvendelse fra Reerslev/Sterkende blev drøftet. Afventer tilbagemelding
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.
Medlemsmøde
Generalforsamling
Overstået 30. april. Referat er udarbejdet af Tage.
Diverse
Undersøger mulighed for at standse misbrug af www.tunekabelnet.dk. (Mark)
Tage demonstrerede selvbetjeningsløsningen mit.tunenet.dk. Beslutning om åbning for medlemmer
træffes bestyrelsesmøde 22.juli
Næste møde:
Næste bestyrelsesmøder torsdag den 22. juli mandag den 19. august

