Dagsorden til bestyrelsesmøde 22.06.2015.
Afholdt i Tunehallen, kl 19.25-22.30
Til stede: alle. Referent: Tage Lauritsen.
Referat fra sidste møde: Godkendt u/b.
Kommende møder
- Planlagt 2 møder frem i tid. Næste møder 13. august, 15. september.
- IFA Berlin. Udrejse 3. sept., hjemrejse 6. sept. Vigtigt mest aht. networking med andre foreninger.
Bernt, Knud, Mark, Tage og Flemming er interesseret. Da vi kører bil, trækker Flemming sig. Vi
satser på at køre torsdag, 2 overnatninger, hjem søndag. Busmulighed kl. 6.30, 11 og 22.30. Tage
finder hotel.
Signalforsyning
- Status. Ingen problemer registreret.
- Drøftelse af starttidspunkter. Peter havde observeret manglende timing om natten. Vi kigger
videre på en løsningsmulighed med RFGW og Broadcast Mgr.
Økonomi
- Status. Rigtig god, kun 2 lukkede pga. gæld.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Vi afventer, hvordan kortbetalingen spænder af,
med mail til medlemmet om træk.
Servicepartner
- Fejl på net/anlæg. Vi drøftede kvaliteten af servicefirmaets arbejde vedr. asfalt/standere og
udskiftede forstærkere. Hvor der er isat et nyt modul i denne, som ikke var der før, skal vi betale.
- Vi skal have fremvejsniveauet på plads endeligt. Det ses, at en del af de med for lavt signal/støj i
fremvej ligger på de lange D2/3 kæder.
- Beslutning: Peter og Knud laver udkast til et brev til servicefirmaet.
Hovedstation
- Evt Udeståender.
 Mast oprydning. Alle antenne registreres. Der skal laves en plan for hvilke, der kan fjernes,
med tilhørende nedføringskabler. Der skal opsættes ny 5 GHz antenne til NØ og trækkes kabel
til denne. Der kan bruges en 18 m lift.
 Køling: Vi har konstateret, at én køler ikke er nok til den samlede køling. Vi vil gerne have elmåler til at kunne registrere forbruget over tid og få det med på MRTG-grafen. Flemming
sørger for dette og benytter NM-El (Ole).
Vi spørger dernæst kølemester Kuno, hvorfor det ikke er nok med én i drift.
 El installation: Stikkontakter er opsat.
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Net
-

Ø-opdeling.
 Strøm til Byagerparken er nu endeligt etableret. Strømforsyning af forstærkerne mangler at
blive koblet ind. Det giver ca. 3 minutters udfald, når det sker.
 Vi mangler at omlægge konfigurationen i RFGW, og det bliver lige efter skoleferien, starten af
uge 33. Det afhænger af at Kenneth, JNY og Tage alle er til rådighed.

Internet
- Status
- Kapacitet – forbrugsstatus: Vi har nået maks. i enkelte tilfælde. Vi bør kunne stå sommeren
igennem uden at hæve den indkøbte båndbredde.
- Router- status: 1333 i Tune (1362), 226 Vindinge (231), 167 Flimmer (180) (1773 samlet).
- Tune NØ – Internetløsning, web-tv løsning – etablering:
 Flemming har indkøbt en 100 Mbit basestation. Denne vurderes at være for lille og der
indkøbes en 400 Mbit i stedet. Den første sælges til Tune-hallen. Dér tester vi den først. Vi
skal finde en installatør, der kan installere det til en pris og kvalitet. Der skal laves en opstilling
over samtlige omkostninger, så vi kan fastlægge en tilslutningspris. Vi lover intet ud nu, før
det 1) er testet, 2) vi har en samlet kalkule.
TV Tune
- Kanal i Tune Kabelnet – etablering efter sommerferien. Iab.
Samarbejde med andre
- Flimmer og Vindinge indbydes til møde, vi skal finde en dato. Bernt har ansvar for dette. Det skal
være en første mandag i en måned ekskl. juli. Vi satser på 7. september.
- A2012:
 Repræsentantskabsmøde 20. juni valgte Bernt Freiberg til formand, idet Carsten Jørgensen er
trådt tilbage. Bernt redegjorde for programforhandlingerne.
WWW.TUNENET.dk
- Nye Hjemmeside evt. justeringer. Søgemuligheder skal forbedres. Formular skal ryddes op i.
Mark/Tage i uge 31. Og vi koordinerer med Knud.
TV-kanaler
- Vi sender en mail ud til alle abonnenter på sports- og fuldpakke om Canal 8 Sport og Eurosport 2
om fusionen af de 2.
Øvrigt
- Panther – evt. nyheder. Vi anmoder om, at o/0 udelades i genererede passwords (kodeord) og at
de kun genereres i uppercase.
- Pladsforbrug på mailserver. Vi skal lave en mail til medlemmer om kvota på f.eks. 400 MB. Peter
laver et regneeksempel, på baggrund af forslag til et nyt prisstrukturforslag fra Gullestrupnet.
- Vi skal fortsat bede folk oplyse adresse og navn/tlf. ved henvendelser, hvis de glemmer det.
- Husk Kærnestien xx, program-kort.
- Vi skal have en oversigt over Låneroutere, der er ude.
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