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Referat af bestyrelsesmøde 14.03.2016. 
  
Til Stede: Alle, undtagen Bernt Freiberg (afbud).  Referent: Tage L. 
 
Referat fra sidste møde 

- Godkendt uden bemærkninger. 
 
Næste møde 

- Planlagt 2 møder frem i tid: 11.4.2016. GF 26.4.2016 

 
Signalforsyning 

- Status. Analog er nu lavet på vort eget Appear-udstyr, så det lånte udstyr kan afleveres til 
Glenten. Vi efterlyser status på EPG-omlægning til ny server fra Glentens side. 

 
Økonomi 

- Budget gennemgået: Vi foretog diverse rettelser i arbejdsdokument. Dette derefter udsendt til 
bestyrelsen. 

- Status: 
o Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 3 står til lukning gr. mgl. betaling: Søndergade 

xx, Østerbakken xx, Elkærparken xx, plus en tvangsauktion; i alt 13 på skyldnerlisten. Mindste 
gæld er 193 kr. I alt til gode 9.762 kr. 

 
Hovedstation 

- Udeståender. Vi skal have nye diske isat til backup-NAS, der benyttes raid 10. Mark gør dette. Vi 
mangler fortsat UPS konfiguration ift. server (Mark / Tage). Mark opsætter kamera til boks. 

- Mast/Antenner/Mangler: 
o Vi skal have testet rækkevidde mod golfbanen.  
o Der skal laves managementmulighed for det analoge Appear chassis. Der skal opsættes en 

router, og opsættes VPN dertil (Mark). 

 
Kabelnet 

- Fejl på anlæg, forstærkere, kabelstrækninger: 
o Der var en intern fejl i kabelnettet ved Tune-IF.  Vi skal have melding fra ES (Jesper) om det er 

ordnet. 
o Vi skal have løst returvejs-støj-problem fra Elkærparken. ES rykkes (Tage). 

- Fejl på radio/TV.  
o Radio 100 FM er ordnet lokalt.  
o Når vi får besked fra Glenten om afbrydelser, skal vi bede om at få kredsløbsnummer med. 

- Andet:  
o Tilslutninger: Østergade 15+17 er tilsluttet, Strædet 4 er mulig. 

 

Internet 
- Status. Ekstern WAN-adgang til visse routere, uden pw skal lukkes.  

o Antal tilsluttede routere (opgjort 2.4.2016, TL): 1855 i alt, heraf 1408 i Tune (heraf GB 301; 4 
kører modem som bridge, i Tune kører 641 med 10.x-net; 764 med 192.x-net), 191 i Flimmer, 
256 i Vindinge.  

o Dertil kommer 5 med alene mail-konto hos TKN. 
- Kapacitet/Forbrugsstatus. Vi peaker på ca. 1,78 Gbps pt. 
- Router-status. 24 på lager. 
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- Tune NØ: Se under hs. 
- Mail-server: Vi kan sætte et loft op på 1 Gb pr user, med advarselsmulighed. Dette sendes ud 

sammen med indkaldelsen til GF. Det skal tjekkes op sammen med abn. vilkår, til ikrafttræden pr 
1.7.2016, og alle internetabn. adviseres (Tage) 

 
Samarbejde med andre 

- Ny forsyningsaftale med Glenten skal underskrives og sendes (Bernt). 
- Copydan (A2012). Intet nyt. CopyDan kan kun håndtere 3 clear-pakker og forlanger ekstrabetaling 

for Web-TV. Vi har modtaget opgørelse over hvad de mener at skulle have for 2016, men deres 
webbaserede beregnings-model tillader kun 3 clear-pakker. 

 
WWW.TUNENET.dk 

- Hjemmeside evt. justeringer.  
- Øvrigt 

 
Medlemmer 

- Remindere/opfølgning/forglemmelser.. 
- Medlem zzz –Adr xxx zz –mail/tlf dd.mm.åå kl mm.tt ? 

 

Øvrigt 
- Web-TV: Ændringer meldes ikke ud før de er effektive/eller vi sender indkaldelser til GF ud (hvis det 

kommer først). 
- Panthersystemet (PA): Fejl: MRTG i Chrome og Firefox viser blå farve for indgående, skulle være 

grøn ligesom det er i MS Internet Explorer og Edge. Dette  meddeles til PA. 
- Vi vil gerne have visning af produktnavn/evt. andre egenskaber i modembilledet, ud for det enkelte 

modem.  
- Der skal ryddes op i ligegyldige ad hoc produkter i PA. 
- Andet:  

o Svar til Tunehøj xx om router. 
o Svar ang. Snoldelevej xx. 
o Elkærparken xxx (klage over sort skærm) var et forstærkerproblem hos medlemmet selv. 

 
Huskeliste 

- Generalforsamling. Peter laver udkast til indkaldelse og sender ud. 

http://www.tunenet.dk/

