Referat af bestyrelsesmøde 22.10.2015.
Referent: Tage Lauritsen
Mødet var oprindeligt berammet til 19.10.
Til Stede: Kenneth fraværende
Referat fra sidste møde godkendelse/bemærkning.
- godkendt
Næste møde
- Planlagt 2 møder frem i tid: 16/11 og 7/12-2015.
Signalforsyning
- Status. En enkelt uvarslet afbrydelse 19.10. kl 0.15.
- Vi afklarer løsning ang. Broadcast Mgr, RF GateWay osv.
Økonomi
- Status
- Udeståender/Medlemmers manglende betalinger. Meget lille skyldnerliste (11 i alt).
- Tune-hallerne faktureres efter aftale bekræftet i mail 24.3.2015. Peter hører Jesper om der er
udestående fakturaer.
- Peter har holdt møde med forsikringsselskabet xx på vegne af A2012.
Baggrunden er, at Tune har fået en fordobling af præmien fra nuværende forsikringsselskab
Codan op til 70.000 kr, med 10.000 kr i selvrisiko, og hertil kommer en stigning på 7.000 i år.
Servicepartner
- Fejl på net/anlæg. Vi mangler tilbagemeldinger i arbejdsgangen: Dette skal vi tage op på et møde,
hvor vi så lige kan få tegnings-/diagramarbejdet til at falde på plads. Vi kan ikke acceptere et svar
såsom alene ”vi er i dialog med kunden”, der skal tidsfrister på, så vi har en mulighed for at følge
op. Vi mangler generel afrapportering, f.eks. Vestergade xx. Vi skal have det ind i en generel
aftale. Peter: Vi skal have set på, om der er alternativer. Det tekniske er OK, men manglende
tilbagemeldinger er ikke acceptabelt.
Løsning: Kenneth og Tage tager til Odense for at få tegninger færdige, - ved den lejlighed skal der
så også ses på hvordan serviceaftalen overholdes.
- Der skal indlægges bodsbestemmelse for manglende overholdelse af frister.
- Servicegennemgang: Vi kender ikke status.
Hovedstation
- Udeståender:
o Masten, paraboler og andre antenner. Vi skal høre KRR om hvilke, der fortsat bruges: Vi
tager billeder af masten, som sendes til KRR. Snak om lift, week-end arbejde.
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Net
-

Status
o Ø-opdeling – Rest. Vi mangler opdeling af SV. Er forberedt i MRTG. Ø-navnene skal være
forståelige og sigende.

Internet
- Status: ca 1330 tilsluttede i Tune, 1780 i Tune, Vindinge og Flimmer.
- Knud kontakter Astilbevej xx.
- Skæppestien xx fortrudt opsigelse.
- Kapacitet - forbrugsstatus: 1,3 Gbit seneste døgn, 1,43 Gbit seneste uge, 1,47 Gbit seneste
måned. Hæves til 1,8 Gbit 3.11.2015.
- Router- status. Vi drøftede lånerouterne.
- Tune Hal forsøg med henblik på Tune NØ – Internetløsning, web-tv løsning - etablering.
- Mail: Vi satser på en ny model, så vi kan afregne efter en anden model.
o Der skal laves en liste over top-50. Runevej xx med forbrug på 7,075 M kontaktes. Høre
Gullestrupnet om oprydningsmuligheder, f.eks. tømning af slettet post efter 30 dage.
- Panther: Password til selvbetjening skal have elimineret forvekslingsrisiko mellem 0 og O, I og 1, 5
og S, og kun uppercase af hensyn til Web-TV.
TV Tune
- intet nyt.
Samarbejde med andre
- A2012: Ny distributionsaftaler under etablering.
o En bestemt nævnes som de groveste med priser: Vil have 110% mere for web-TV (altså
det dobbelte plus 10%).
o Salg af TV2 berørt, vi forventer af Telenor køber.
o Vi forventer løsninger med de andre leverandører.
WWW.TUNENET.dk
- Hjemmeside evt. justeringer. Knud laver liste over hvad der for ham er utilfredsstillende ved
søgning.
Øvrigt.
- Panther – evt. nyheder: Programkort lukkes ved flytning (eks. Sickan). Reprovisionering virker ikke
fra Tunes; virker fra Glentens Panther.
Huskeliste
- Medlemsmøde – holdes i Menighedscentret
- Generalforsamling – do.

Side 2 af 2

