Referat af bestyrelsesmøde 07.12.2015.
Til stede: Alle, på nær Flemming Grønager. Referent: Tage Lauritsen
Referat fra sidste møde godkendelse/bemærkning.
Næste møde
- Planlagt 2 møder frem i tid: 12. januar og 16. februar og 14. marts 2016.
Signalforsyning
- Status. Mange udfald på EPG, dette skyldes fejlende Appear-udstyr. Dette skiftes. Der begrænses til
maks. 1000 tegn pr program. Der skal etableres et andet IP-mgmt net til vort udstyr (JNY).
- Drøftelse af forslag til opdateret aftale med Glenten. Vi har foretaget små rettelser; hvis disse
accepteres af Glenten, kan vi skrive under.
Økonomi
- Status. Vi mangler Nets-betalingerne. Vi holder os nogenlunde indenfor budgettet. Kasserer kan ikke
have debitorliste klar før Nets-indbetalingerne er hjemme om nogle dage.
- Udeståender/Medlemmers manglende betalinger. Sag fra Runevej som er indbragt for
Teleankenævnet, hvor køber ønsker at bibeholde medlemskab, men nægter at overtage sælgers gæld
til TKN. Vi har bedt om købekontrakten, hvor eksisterende gæld i ejendommen til diverse kreditorer og
disses prioritering MÅ være omtalt. Vi bruger juridisk bistand pt. Normalt skal man som køber også
overtage medlemskabet, inkl. forpligtelser, herunder gæld. Sagen er indbragt for Teleankenævnet fordi
vi har smidt medlemmet ud og han har genindmeldt sig under protest.
Hovedstation
- Udeståender.
- Mast/Antenner. Antenne til transmission til NØ er ankommet. Vi ser om det kan række. Snak om
muligheder med lokalt fordelingspunkt. Vi rykker Flemming/Kenneth for at der arbejdes i masten. Vi
køber kabel og stik i TC. Flemming er ansvarlig tovholder. Tage afklarer med Glenten, hvilke signaler
TKN leverer til dem for at afklare hvilke antenner, vi kan tage ned (såsom FM, hvor vi benytter ét
signal). Flemming skal finde ud af hvornår han er hjemme i DK, og så sikre en lift, og Kenneth og Mark,
der kan deltage. Mark kontakter FG.
- Der har været et tidspunkt, hvor IP-signalkvaliteten var blevet ringere og ringere, for så at blive
genstartet med 1-2 sekunders udfald og derefter være i orden.
Net/Forsyning
- Fejl på net/anlæg. Iab.
- Fejl på radio/TV. Iab.
- Andet: Analoge kanaler: Glenten nedlægger deres 1.4.2016. CD overgår til MPEG4 pr 1.6.2016.
Vi kan skære ned til 6-8 analoge kanaler, og vi drøftede udstyr, der kan skaffes uden de helt store
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omkostninger.
Tage undersøger endvidere om/hvornår Glenten skal have IP konverteringsudstyr hjem til brug for
anden forening. Hvis ja, fra hvilken dato.
Snak om hvilke analoge kanaler: Primært Public Service.
Internet
- Status
Tage redegjorde for fordelingen af routertyperne:
 Vi har DOCSIS 2: 17,4% - DOCSIS 3: 82,6%
 Vi har ingen epc3928 af hardware type 2, som en del andre foreninger faktisk har
 Epc3928 findes i 2 varianter, såvel i hardware version 1 som 2, og vi har altså begge typer (men
altså kun i hw type 1).
 Der er 1891 tv-abonnenter og 5 helt uden abonnement med alene teknisk grundkontingent.
 Vi har 73% med Internet via TKN, og kun 27% uden (ud af de 1891).
- Kapacitet/Forbrugsstatus. Vi får en pris for en 2G forbindelse fra anden leverandør.
- Router- status. Vi køber 20 inden nytår
- Tune NØ – Internetløsning, web-tv løsning - etablering. Se ovenfor.
Samarbejde med andre
Ny forsyningsaftale med Glenten. Vi sender rettelser til aftale med Glenten, som vi forventer godtages.
A2012 Nye aftaler med TV udbyderne under etablering (Viasat og Canal Digital). TV2 skruer priserne
voldsomt op og det kan evt. føre med sig, at hovedprogrammet tages ud af grundpakken.
WWW.TUNENET.dk
- Hjemmeside evt. justeringer. Mark skal have et login.
Medlemmer
- Drøftet lånesag fra Egevej xx.
Øvrigt
- Panther – evt. nyheder: Mobilnummer kan nu godt bruges med mellemrum i nummer ved SMSudsendelse.
- Peter Th. tager øvrige ting op med Panther Ap.
Huskeliste
- Medlemsmøde
- Generalforsamling

Side 2 af 2

