Referat af bestyrelsesmøde 16.02.2016.
Til stede: Alle.

Referent: Tage Lauritsen

Referat fra sidste møde
-

Godkendt uden bemærkninger.

Næste møde
- Planlagt 2 møder frem i tid: 14.3., 11.4.2016. Medlemsmøde 29.2., GF 26.4.2016
Signalforsyning
- Status: Annonceret afbrydelse foregået som planlagt.
- Der har været enkelte problemer, som nu alle er blevet løst:
o Der var i nogle timer ikke lyd på Discovery og Eurosport 1. Dette blev hurtigt rettet
samme aften.
o TV2 Charlie manglede i den kodede version (som tilvalgsprogram). Det blev rettet
11.2.2016 kl 20.00
o Der var en fejl i softwaren på den nye enhed i hovedstationen, så visse TV ikke fandt de
rigtige kanalnumre. Fejlen blev rettet efter 36 timer og endeligt rettet efter 72 timer.
o Derfor passede kanalnumrene ikke på en del Panasonic TV det første 1½ døgn efter
9.2.
o EPG var stærkt beskåret med den uddybende tekst nedenunder selve programtitlen.
Denne fejl lå allerede hos EPG-leverandøren (Gracenote) og er løst 11.2.2016. EPG pr
udsendelse er beskåret til maks 500 tegn de første 2 dage og til 2 linjer de følgende 5
dage. Fra 1.4.2016 ændres de 500 tegn til 1000.
o Tid i EPG var forkert, den stod som om vi allerede var gået over til sommertid. Dette
blev rettet til 12.2. morgen.
o Enkelte 6-7 år gamle TV, har faktisk kørt analogt uden at ejeren var klar over det.
Han/hun har fået vejledning til at indstille til sit apparat til digital modtagelse. Det viser
sig så, at disse TV er så gamle, at de i i virkeligheden enten ikke har mulighed for at vise
nogen HD-kanaler (de kører kun MPEG2), eller deres "land"-indstilling skal ændres til
Finland (Suomi) for at muliggøre korrekt kanal-nummerering. Der er tale om under en
håndfuld, som vi har fået henvendelse fra. Altså ikke en fejl, men en detalje, der er
med til at tegne det samlede billede.
o Der er ikke tekst tv på TV2 News HD, fordi de ikke udsender tekst tv på HD versionen.
Så det er altså ikke nogen fejl. Vi prøver at kopiere den over fra SD udgaven, men den
skal forventes at forsvinde, så snart SD udgaven ophører.
o Programplads 98 indeholder en kopi af prøvekanalen på plads nr 29 - men plads nr 98
er beregnet til on demand-programmer såsom boksekampe, der købes til f.eks. 499 kr
pr kamp (programkort og -læser ikke indregnet). Altså ikke en fejl.
o Medlemmer med fuldpakke finder 7 analoge kanaler: Det er fordi DR1 er dubleret på
UHF kanal 62, og dét er alene for at have den dér til at justere anlægget efter. Heller
ikke en fejl.
- Mindre småfejl skyldtes softwarefejl i den version, der leveredes med Appear-udstyret.
Denne SW blev skiftet fredag 12.2. og forglemmelser. Det anskaffede analoge Appearudstyr virkede ikke i første omgang, så vi valgte at fortsætte på tidligere analoge udstyr,
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dette løses i løbet af marts 2016. Der kan lægges en streamertekst ind på de analoge
kanaler, når der skal afbrydes for skift.
Vi kopierer relevante notater ifm. henvendelser på enkeltmedlemmer ind i Panther. Vi er
ikke forpligtede til at assistere med indstilling af tv.
Xxx unikke brugere har aktiveret web-tv i Tune. CopyDan har rejst ret højt krav om højere
pris på web-tv.

Økonomi

-

-

Status:
Udeståender / Medlemmers manglede betalinger: Samlet udestående: 20.573 kr. 3 skylder
mere end 2.000 kr, 5 skylder mere end 1.000 kr så det ser meget fint ud. Søndergade xx er
atter midlertidigt låst.
Når vi kender resultatet af Glentens GF, færdiggør Peter budgetforslag og sender det ud til
bestyrelsen.

Medlemsmøde
- Dagsorden for mødet, hovedbudskaber til medlemmerne
- Regnskab og nyt på kanalfronten og web-tv.
- Analoge kanaler
- Problematik Discovery / SBS – Canal Digital – Frie Foreninger
- Forventede pakkepriser. Vi foreslår ikke Bredbånd-only løsning. Det vil belaste med så
meget mere båndbreddeforbrug, så det gør vi ikke.
- Teknisk kontingent størrelse? Hæves med 50 kr til 250 kr.
- Praktisk: Øl/vand: Knud bestiller, Flemming henter. 2 ks øl, 1 ks. vand.
Hovedstation
- Udeståender:
o Vi skal have lavet et mgmt. netværk, som via en VPN-adgang kan overvåge Appearudstyret. Det hører vi Peter K. om.
o Ups, Mark ser på det.
o Kamera, samme.
- Analoge kanaler – hvor længe
- Udstyr skiftet – læringspunkter
Kabelnet
- Fejl på anlæg, forstærkere, kabelstrækninger. Vi skal have løst returvejsfejl i Elkærparken –
Dette gives videre til ES Kabel-TV (Tage).
- Udvidelser (Østergade, Industrisvinget mm.) . Østergade 15+17, forberedes til Strædet 4,
udføres af Digital Installation med CR Electric som udførende graver. Industrisvinget: Der
skal laves vejunderskydninger med rør. Vi tager 12.000 pr næse her. Der skal laves aftale
om aftagning af internet og minimum TV-grundpakke i minimum 3 år.
- Vi tjekker lige at disse projekteringer indarbejdes i bestående dokumentation. Vi skal have
verificeret, at alle tegninger er inde med den nuværende ø-opdeling. Tegninger over den
del af midt-øen med Tinghaven og den del med Nørregade er heller ikke indtegnet på nye
tegninger. Kenneth genfremsender dette til bestyrelsen. Tage prøver at tage det med d.
18/2-2016 på Fyn.
- Fejl på radio/TV. Se status over signalforsyning.
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Andet: Vi skal se på udmeldelsespraksis: Man kan framelde sig TV med løbende måned +
30 dage, dog ikke teknisk grundkontingent, og man skal også betale for pakkeskiftgebyr.

Internet
- Status.
- Kapacitet/Forbrugsstatus. Vi mangler doku. fra GC over den øgede kapacitet. Vi skriver til
Finn Gregersen (Tage).
- Router- status. Vi skal lige sikre, at de manglende routere kommer ind.
- Overforbrug på mail (1 medlem 8 GByte).
- Vi laver en statistik over mail-grisebasser på Gullestrup.
- Tune NØ – Internetløsning, web-tv løsning? Mark/Flemming er ved at tjekke at det virker
nede fra Mark. Vi skal bruge Nanobeam ac antenner på client-siden, så vi kan komme op
på 400 Mbps til området. Peter indvender, at der er opsat et 100 Mbps interface i basestationen i masten.
Samarbejde med andre
- Ny forsyningsaftale med Glenten.
- A2012 aftaler med TV udbyderne etableret (Viasat med A2012, CD med Glenten og de
enkelte foreninger, samme pris som Glenten). Altså afregner A2012 med Viasat og Glenten
med CD.
WWW.TUNENET.dk
- Hjemmeside evt. justeringer. ”Pakkevalg” skal rettes jf. Knuds instrux. Top billedet skal
skrumpes. Artiklen om gratis tilbud på epc2434 skal tages ud, og vi skal opfordre til at
opgradere disse, 300 kr for en brugt 3925, og ellers en 3940 til 895 kr. Links til at sende en
mail skal laves om til en blanket, der sender en mail (Mark). Vigtigt, at de tager stilling til
hvad det koster at skifte pakke (500 kr).
- Øvrigt.
Medlemmer
- Remindere/opfølgning/forglemmelser
- Åkandevej xx: afventer.
Øvrigt
-

Panther – evt. nyheder
Andet?

Huskeliste
- Generalforsamling
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