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Referat af bestyrelsesmøde 09.12.2014. 
  
Afholdt i Tunehallen, kl 19-22.  
 
Til stede: Alle. 
Referent: Tage Lauritsen. 
  
Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning: Godkendt ub. 
 
1. Kommende møder 

- Planlagt frem i tid: 27/1-2015 og 23/2-2015, 16/3 og 20/4-2015 

- Medlemsmøde dato og sted 26/2-2015 kl. 19.00, Menighedscentret 

- Generalforsamling dato og sted, 30/4-2015 kl. 19.00, Menighedscentret 
 

2. Signalforsyning 

- Status. Software-opdateringer klaret uden andre bemærkninger fra medlemmerne end én enkelt der 
havde et hbb-problem med DR1, som vi fik rettet straks. 

- Forsyningen. Enkelte spurgt til lydniveau MELLEM forskellige stationer. Det er dog forskelligt fra medlem 
til medlem. Der henvises til stationernes egen support for håndtering af Dolby Surround, 5.1, og stereo 
downmix og modtagernes manualer. 

- Web-tv hjemme og ude, catch up. TKN har modtaget tilbud for grundpakken inkl. TV2fra Glenten, der 
har købt WatzMeNow. Det kan tilbydes som en ydelse til medlemmerne som del af vor normalleverance. 
Det er tilbudt til en pris, som omfatter samtlige medlemmer. Den vil fordobles, hvis kun enkelte skal tage 
det. I modsætning til YS, der leverer det til alle fuldpakkeabonnenter. Vi lander på, at det gives til alle  
Internetmedlemmer og de øvrige kan købe det for 99 kr/år. Hvor længe varer aftalen? – Vi antager ét år 
ad gangen. Starttidspunkt: primo januar. Vi tester det en måneds tid inden vi melder det ud. Det skal i 
øvrigt følge vores kontrakt med Glenten. Vi skal have feedback på forbruget hver måned, så vi kan 
evaluere relevansen efter et år. 

 
3. Økonomi 

- Status. Lige nu ligger vi til et overskud på 4.-500.000 kr, da der mangler digitale opgraderinger. CD havde 
sendt en for stor regning, og det for meget opkrævede blev krediteret bagefter. Så vi får et positivt 
resultat af 2015. 

- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. 26 debitorer heraf 7 afbetalere, 1 har fået en ordning 
og 4 er lukkede. Af de resterende 14 skylder de fleste under 500 kr. Der sendes konkret lukningsvarsel til 
de fleste. 

- A conto opkrævning primo januar 2015: Der opkræves præcis hvad der står på hjemmesiden, hos alle. 
Dvs. 50% af de beløb, der står på hjemmesiden.  
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Fra takstbladssiden:  

Pakke 
Pris opkrævet 

pr måned 
1)

 
Pris opkrævet 
pr måned GB 

2)
 

Ny pris 
opkrævet 
halvårligt 

Ny pris 
helårligt 

grund 74 0 385 769 

mellem 223 148 1.275 2.550 

familie 310 236 1.800 3.600 

sport  332 258 1.930 3.860 

fuld 377 303 2.200 4.400 

To noter til opstilling: 
1) Dette beløb indeholder, at der er lagt 10 kr i gebyr til for at blive opkrævet pr måned. Hvis du opkræves halvårligt, er f.eks. 
prisen pr måned altså 10 kr lavere. 
2) GB = Greve Boligselskab. Udgiften til grundpakke betales via huslejen og afregnes af GB samlet og direkte overfor Tune 
Kabelnet. Beløb for de øvrige pakker er derfor reduceret med grundpakkeprisen på 64 kr. 
 
Denne opstilling er redigeret 8/5-2014 
 

- Opkrævning udsendes d. 16. december. 

- Knud foreslår, at der lægges gebyr på at skifte tilvalgspakker. Det bemærkes, at hjemmesidens oversigt 
over tilvalgspakker. Peter: Kan der deep-linkes til den rette side hos Glenten? 

- Møde med Greve Boligselskab: Det er aftalt, at der fremover står ”Tune Kabelnet 65 kr” på 
opkrævninger til lejerne, så at de resterende 65 kr ikke fremstår til Tune Kabelnet.  

 
4. Servicepartner 

- Fejl på net/anlæg – udbedres. Knud: Vi mangler opgørelse over standerudskiftninger. Hvad sker der? Vi 
mangler en pris fra ES. 

- Status fra ES findes i svar på mail 14.11.2014. Se bilag 1 til dette referat. 
Knud gennemgik sine foreløbige observationer. Regninger: Frist skal være der, så vi kan forholde os til 
dem.  

- Møde med ES jan 2015: Bernt tager et møde med Egill i næste uge og får fastlagt tidspunkt. Vi følger op 
på gravning. 

- Vi skal også følge op på forholdet til PV Greve fra vores jurist. 
 

5. Hovedstation 

- Oprydning status? 

- Evt. øvrige udeståender 

- EL-situationen: Flemming siger, at alt forbrug ligger på den samme HPFI også selv om det er på flere 
grupper. Kølingen ligger ikke på sin helt egen HPFI. Dette tages op med NM EL. Arbejdet planlægges til 
en gang i januar, hvor vi så også skal have skiftet firewall og indsat ekstra switch. Vi har accepteret GCs 
tilbud på 1,5 GBps med skaleringsmulighed.  

 
6. Net 

- Status generelt 

- Ø-opdeling – igangsætningstidspunkt: Straks. 
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- Hal forespørgsel – forsyning at tv & internet: Hvis Tunehallen betaler gravningen (vi henter pris for dette 
fra CR), så betaler vi resten med afleveringspunkt indenfor på væggen i hal 2. Der sættes en D2 nede i 
Tunehøj og en D3 indenfor muren. Resten projekteres af hallens projektleder sammen med installatør. 
Kenneth hører CR om gravepris. Det kædes sammen med Ø-opdelingen gravemæssigt. Vi skal have 
gennemgået nuværende muligheder i hallen for installationsmuligheder og føringsveje. Vi tager fat i Finn 
og Bent fra hallen. 
 

7. Internet 

- Status efter nedbrud 08-12-2014 på mailserver. Mundtlig redegørelse af Tage. Det hele var på plads efter 
ca. 1 uge. Der er kontakt mellem Gullestrup og en specialist med hen blik på en sikrere server-
opsætning. 

- Status generelt: Kapacitet forøgelse påkrævet – tilbud fra GC accepteret. Rettelse: Det havde været oppe 
på dette møde, at vi tester 100 Mbit inden vi melder det offentligt ud, hvilket ikke var med i oprindelige 
referat. 

- Router- software situation? 

- Wi-Fi acces points test - anbefaling! Vi bytter 3925, hvor vi kan se, at niveauet går op og ned. 
 

8. Samarbejde med andre 

- Flimmer – statusmøde fastlægges jan 2015. Møde i januar. Det afhænger ikke af Peters skiferie. 

- Vindinge – statusmøde fastlægges jan 2015. do. 

- Knud ønsker møde med deres bestyrelse. 
 

9. WWW.TUNENET.dk 

- Er der nye tiltag?  

- Resultat og formidling af spørgeskema undersøgelsen. Tænk over nytårsudtalelse fra TKN. 

- Øvrigt. Vi har opsagt softwaren til tv-tune fra leverandøren og bedt om slutopgørelse. 
 

10. Medlemmer 

- Vedtægter – Vindinge, Flimmer samarbejdsaftale. Bernt og Ole Bendix taler sammen om det og 
forventer at barsle med noget inden årsskiftet. Vigtigt at få ændret opsigelsesvarslet. 

- Remindere/opfølgning/forglemmelser: Runevej xx. Tage tjekker op på det: Trådløs utilfredsstillende. 
Industrihegnet xx: Fået ny router, 3925 i stedet for 2434. Byagerlunden xx: Tage kontakter ham og han 
får en regning eller den tages retur. Tune Parkvej xx: Han skal afregnes for forstærker (Tage). 

- Vejledning til 3928.  

- ÆØÅ på pakkevalg (skift til utf-8 mangler dér). 

- Mail-oprydninger. De, som folk har meldt tilbage om, skal slettes. 
 

11. Øvrigt 

- Panther – evt. nyheder/ændringer 

- Pris struktur for 2015? Se ovenfor. 

- Pensionistcentret har sagt nej tak til tilbud, da Greve Kommune betaler for en 4G-løsning til Telenor for 
en kommunal-aftale. 

- Julefrokost – ingen dato. 
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- Udlevering af oplysninger til politiet. Vi skal ikke udlevere alt uden en klar motivation og holdbar 
begrundelse. Som der står i loven, skal politiet komme med et medlems navn og adresse, og bede om IP-
adresse på vedkommende. Dan: Vi skal have en dommerkendelse. 

Se bilag1 

-  
12. Huskeliste 

- Medlemsmøde 

- Generalforsamling 

- Evt net og andre udvidelser? 

                                                           
1 Se Poul Juuls notat. Vedlægges som mht-bilag, samt 2 pdf-dokumenter: 

 Bilag 2: 20141209-VS Besvarelse af forespørgsler fra politi om medlemmer.mht 

 Bek lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester 7.2.2014.pdf 

 Jmin notat om EU dom Logningsdirektivet 8.4.2014 2.6.2014.pdf) 

 


