
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde 16.03.2015. 
  
Afholdt i Tunehallen, kl 19-22.  
 
Til stede: alle, med afbud fra Dan Bjerring. Referent: Tage Lauritsen. 
 
Referat fra sidste møde – Godkendt u.b. 
 
Næste møde 

- Planlagt 2 møder frem i tid, 20. april og 11. maj 2015. 
Signalforsyning 

- Status. Ingen udfald ud over det af os varslede 10. marts. Der er varslet afbrydelse i 1 min nat til 
søndag 22. marts 2015. 

 
Økonomi 

- Status. Peter  
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger : Peter Thornemann gennemgik. Der er 35 

skyldnere, 5 lukkede. Der er 7 afdragende. Samlet udestående 36.731 kr. Der er én som nok går til 
inkasso. Der er én lukket, som vi kan se, er på alligevel. Der kontrolleres, dokumenteres og sættes 
lås på tap (dette sker 17/3-2015 kl 7). 

 
Servicepartner 

- Fejl på net/anlæg. Fejlrettelse i Tinggårdsvænget 54-62; der skal graves og omlægges. Gravning 
forventes gangsat ult. Marts 2015. Tinggårdsvænget de høje røde huse – skal reprojekteres. Det er 
en lidt møgopgave, da kablet ved nr 86 løber inde i haverne… Kenneth undersøger: Der er en 
reprojektering fra TC, som er ubenyttet fra DKA-tiden. Men ES har også selv lavet en projektering. 
Vi sender tegningen fra TC til ES, og hører ham om hvad han mener, så vi kan komme videre. 

- Stander i Elkærparken 11 gavl er fin nu. Elk. 63 gavl skal hæves (eller skiftes), da fliser nu går 15 cm 
over bundkant af låg.  Knud går til GB (KV) om at få rettet dette. 

- Møde med ES 20. april kl 16 i Tunehallen. Jesper Baltzer deltager også. 
- Hovedstation 
- Evt. udeståender. Vi skal se om vi kan vi kan komme af med det. Tage kontakter Pascal/Belkacem 

omkring GoBack udstyret. Tage hører nogle foreninger om de er interesseret i den gl. firewall. 
Flimmer interesseret i de gamle filtre, men ikke i modemmerne. Tage spørger forening (HHN) om 
de er interesseret i de gamle modemmer à 50 kr. Peter: UPS skal konfigureres med netkort, som 
skal sættes sammen med en NIS-server, der styrer pæn lukning af Panther og CNR. Mark har tilbudt 
at komme med en server, som vi lægger NIS-server på. Vi accepterer dette forslag, Peter sørger for 
transport deraf. 

- El installation. Denne er nu lavet om, men vi mangler fortsat stik i den nordlige ende omme bag de 
to rack. Der skal evt. opsættes flere, Kenneth tjekker behovet. Flemming spørger til om el-
installatøren har udfyldt SKS-skema og skrevet det under. Dette dokument skal vi have af hensyn til 
forsikring. 

 
Net 

- Status: Tage laver prioriteringsliste af de ”svage standere” til ES. 



 

- Ø-opdeling: Mangler alt i hs. vedr. ø-opdelingen: Licenser mm. Kenneth korresponderer med 
NetDesigns konsulent om dette. Vi skal varsle min 7 dage i forvejen når der sker ombygning: 
Sydvest-øen, Nørregade 1/Skolegade, Lundevej, Almuevej/Midtøen. Vi har fået en god pris på 
etablering af el i tre standere.  Kenneth går i gang med opsætning af nodeudstyr inden for den 
kommende måned. 48 V udstyr skiftes til 230 V udstyr redundant. Det hele skal dokumenteres. 
Tage laver dette tegningsarbejde i dagtid med betaling til PA for medgået tid. 

- Andet. Vi skal have et lille terminalbord til laptop/evt. en klap med et par kæder, der kan hænge 
ned fra væg og en skammel/taburet. Tage ser på dette. Vi køber et nyt tv med DVB-C, 16:9, 24-32” 
med PC indgang, vi ser efter et. 

 
Internet 

- Status. Vi skal have flyttet DNS 10.127.127.12 ud af huset, og skifter denne med GCs. Det retter 
Tage i CNR. Vi skal have rettet i Panther, så at den opretholder at CMTS er opdateret i startup-
config for permit-listen for alle autoriserede routere i modemmerne. 

- Kapacitet  ifb. ombygningen.  Vi publicerer først, at vi faktisk kører 100 Mbps ved GF. 
- Router- status. Vi har 10 epc3928ad ekstra. 
- Tune NØ – Internetløsning: Vi taler om et kæmpehus dernede mest nø og bruge det til at skyde 

videre derfra til resten af området. Hvem tager fat i ejeren. Vi skal have projektmateriale for hvad 
der skal gøres. Tage holder fast i det. 

- Web-tv løsning: De uden internet meddeles, at det er en prøveperiode indtil 1.6. Hvis de ikke 
melder fra, opkræves de derfor fra 1.7. Vi drøftede, hvordan vi begrænser ikke-internet 
medlemmer at oprette sig selv. Dette tager Peter med HKT fra Panther. Sker via nye selvbetjening. 

- Vi mangler kortbetalingen, og Nets skal godkende løsningen. Vi justerer derfor opsigelse af Internet 
ned til 1 måned efter 6 måneders indledende binding, dog således, at man skal aflevere udstyret i 
fejlfri og ubeskadiget stand.  

- SMS til password er på plads. Vi indgår aftale med CPSMS. 
 

TV Tune 
- Kanal i Tune Kabelnet regi - etablering. Peter har intet hørt fra TV House. 

 
Tune-hallerne:  

Vi bekræfter dette overfor Tunehallerne: 
- TuneHallerne sørger for gravearbejde fra Tunehøj til Tune-hallerne og benytter kabler leveret 

af/igennem Tune Kabelnet. 
- Den forventede udgift til disse kabler (fra Tunehøj til indgang i TuneHallerne, østside af hal 2) er ca. 

13.000 kr + moms. 
- Kabel-føring indendørs foretages af TuneHallerne, med rådgivning fra Tune Kabelnet 
- Opsætning og fordeling af internet-forbindelserne indendørs foretages af TuneHallerne med 

rådgivning af Tune Kabelnet. 
- Årlig afgift til Tune Kabelnet for TuneHallernes område er: 
- Betaling for én TV-pakke, uanset antal tilsluttede TV-apparater. 
- Internet, med maximum styrke jvf. Tune Kabelnets hjemmeside, uden beregning 
- De kan få 2434 u.b. eller brugte 3925 og må så evt. selv sørge for AP. 
- Vi skal præcisere skillepunktet.  

 



 

Samarbejde med andre 
- Flimmer  
- Vindinge. De afventer selvbetjeningen for at komme med på Web-TV. 

 
WWW.TUNENET.dk 

- Nye Hjemmeside og selvbetjening gennemgået. 
- Øvrigt. 

 
Medlemmer 

- Intet konkret noteret 
 
Generalforsamling 

- Tidstermin for udsendelser mv. Vi sender mails ud til alle kontaktmail-adresser, med link til 
hjemmesiden, hvor forslagene ligger, og trykte breve, med forslag trykt på A4 vedlagt, til alle andre. 

 
Øvrigt 

- Panther – evt. nyheder. Selvbetjeningen er i fokus. Peter tager et møde med HKT fra PA. Vi drøftede 
kortbetaling ctr Nets-betaling: Vi opmuntrer medlemmer til at bruge kortbetaling. Hvis man skifter 
kort, så skal dette også skiftes i selvbetjeningen. 

- Pris struktur for 2015 ? Vi afventer revisoren 
 
Huskeliste 

- Medlemsmøde: er afholdt. 
- Generalforsamling. Proviant klares næste gang. 

http://www.tunenet.dk/

