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Referat af bestyrelsesmøde 15.09.2015. 
  
Referat fra sidste møde godkendelse/bemærkning.  
 
Næste møde 

- Planlagt 3 møder frem i tid: 19/10 – 16/11 - 7/12 
 

Signalforsyning 
- Status: Vi har ikke modtaget nogen meddelelse fra Glenten om problemet med signaludfald 

ved 2 tordenuvejr, som vi så havde meddelt på hjemmesiden. Vi kontakter Glenten for at 
sikre, at de meddeler os om udfald, og hvad de har tænkt sig at gøre for at undgå lignende 
situationer i fremtiden. Vi manglede TV3 Sport1 og 2 krypteret; de er klaret nu. 

 
Økonomi 

- Status: 19 restanter, heraf er 2 lukket, 8 rykket. Af disse 19 er 1 over 4000, 3 over 1000 kr. 
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Et medlem er permanent forsvundet til 

udlandet. En anden har en gæld på ca 3200 kr; vi undersøger inkasso, han er også forsvundet. 
 

Servicepartner 
- Fejl på net/anlæg. Servicegennemgang er i gang.  
- Regning på udskiftning af 8 forstærkere henviser til aftale med bestyrelsen: 3 i Elkærparken, 1 

i bunden af Byagervej, østsiden af Lundegårdshegnet, Villershøjvej midtvejs, Tune Bygade.  
- Det er lidt problematisk, at vi modtager regningerne alt for sent. Vi skal havde bedre doku. for 

at forstærkere eksempelvis er over 10 år gamle, hvilket udløser betaling.  
- Vi savner den skriftlige tegningsdokumentation af nettet, som ES skulle lave; vi kan jo se, at de 

kørende teknikere bruger den, så den må jo være færdig. 
- Vi skal have et statusmøde, så vi får procedurerne up to date og bekræftet alle gældende 

aftaler. Tage anmoder om et statusmøde, undtagen 29.9-5.10. inkl. 
 

Hovedstation 
- Evt. udeståender. Kenneth og Flemming sørger for oprydning i masten. En 22 m lift står i ca 

3940 kr ex moms/dag. Denne bibeholdes dog til brug for trådløse internet. 
 

Net 
- Status. Agerstien defekt kabel repareres/skiftes. Plejlstien: Kenneth skriver og beder om 

tilbud på skift af kabel/ekstra forstærker. Østerbakken: Tage følger op overfor medlemmet. 
- Ø-opdeling: 23/9 – mail / tweet / sms til medlemmer mv. udsendes 16/9. Desuden SMS ud 

22/9 lige inden. 
- Andet. Vi undersøger, om vi på steder med for lav udgangsspænding kan evt. skifte til Teleste 

forstærker. 
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Internet 
- Status. Indkøbt kapacitet hæves til 1,8 Gbps pr 3. nov. 2015. 
- Kapacitet - forbrugsstatus 
- Router- status: Vi har 9 stk 3940. Kalundborg tilbyder billige epc3940, da de har købt for 

mange. Tage ringer og taler med Daniel. 
- Tune Hal forsøg med henblik på Tune NØ – Internetløsning, web-tv løsning - etablering. 

TV Tune 
- Kanal i Tune Kabelnet - Kalundborg har en løsning kørende med hardware fra TDC, men ikke 

god nok. Tage fortalte om Aquila miniHD fra Hanstholm. 
 
Samarbejde med andre 

- Vindinge / Flimmer invitation til mandag 5. oktober. Bernt sikrer. 
- A2012: Ny aftale under etablering, forhandling skal være afsluttet primo december. 

 
WWW.TUNENET.dk 

- Hjemmeside evt. justeringer: Søgefunktion taget op med HSA. 
- Øvrigt 

 
Medlemmer 

- Ingen bem. 
 
Øvrigt 

- Berlin & Stofa nyheder. Vi nøjes med 1 dag på udstilling næste gang. Ikke noget nyt om Stofa. 
- Panther – evt. nyheder. Der havde været en fejl ved kortadministrationen. 
- Vedtægter revideres – Internet only? - Fysisk net? - TV? Vi skal sikre, at vedtægterne ikke 

spærrer for et sådant produkt. 
- Skal der etableres en hovedforening med underafdelinger?  
- Forretningsorden for bestyrelse og suppleanter. Vi lader det ligge indtil videre. 
- Tilslutning Vestergade xx.  
- Hyrdestien tilvalgskanaler 

 
Huskeliste 

- Medlemsmøde.  
- Generalforsamling. Peter hører Frede KC om mulige datoer. Dernæst hører Knud Inge 

Raagaard om de vil lave en by-kalender. 

http://www.tunenet.dk/

