Referat af bestyrelsesmøde 11.04.2016
Til Stede: Alle.

Referent: Tage L.

Referat fra sidste møde
– godkendelse/bemærkning. Tilføjelse angående web-tv udmelding manglede. Dette
tilføjet. I øvrigt godkendt.
Næste møde
– GF. 26.4.2016. Bestyrelsesmøder: 17.5 og 14.6.2016
Signalforsyning
– Status – evt. afbrydelser. Kenneth fjerner filtre for 706 og 834 MHz, så Comedy Central og
Canal 9 kan videresendes til Vindinge.
– Der mangler lyd på TV2 Charlie analogt siden 4.4. Dette skyldes at Glenten har slukket for
HE-AAC lydsporet. Vi har taget dette op og Bernt fortsætter dialogen om dette. Kenneth
sætter en Maximum-boks som work-around indtil det løses endeligt.
– Vi skal have en status på EPG: Kilde og omfang: Hvor langt er vi med at gå over til
Gracenote.
– Web-TV/Panther. Panther opdateres 3 gange dagligt, og der var kritik af at opdateringer
skete uden at bestyrelsen var orienteret derom. F. eks. hedder det nu ”saldoliste”, før hed
det samme punkt ”kontoadmin”. Der ønskes tilføjet ekstra egenskaber pr modem i
modembilledet i Panther. Særlige ad hoc internetprodukter i TKNs Panther skal
fjernes/standardiseres.
Økonomi
– Status. Revisorernes godkendte regnskab omdelt. Dette udsendes til medlemmerne.
– 14 udeståender/ manglede betalinger.
Generalforsamling
– Input til beretning ? Vi skal indskærpe, at der ikke skal fejlmeldes via Facebook og
sagsbehandling ikke sker dér. Det er vigtigt, at de positive aspekter vægtes som de bør.
– Øl, vand til M-center ? Knud bestiller, Flemming henter. Det skal være i hele kasser. Vi
mødes kl 18 til en bid brød (Peter bestiller).
– Første bestyrelsesmøde efter GF (17.5.) mødes vi kl. 18 for at kunne gennemgå
udestående vedr. Panther.
Servicepartner
– Status/udeståender i net. Vi skal have ES til at trække opsigelsen tilbage, Bernt tager dette
med ham. Kenneth spørger, om der er krav fra Glenten til hvem, der skal konfigurere og
vedligeholde vores digitale hs. Vi mangler fortsat resten af doku. på elektronisk form, det
er betalt; det skal rykkes for. Den sidste stander på Hyrdestien er endnu ikke færdiggjort,
Knud siger det videre til JMB.
Hovedstation
– Vedligehold.
– Status evt hardware/udstyr
– Radio-TV.
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Internet hardware (intet nyt).
Mast – forsøg NØ antenne. Vi har flere kandidater til forsøgskaniner (X XXXX
Lisegårdsvænget xx, og golfbanen - xxx). Hvor kan vi lave et passende hop-punkt for et
direkte link mellem TKNs mast og NØ? Vi drøftede forskellige mulige steder. Mark er
tovholder her.
Evt. udeståender. UPS konfiguration til server.

Net
–

–
–

Internet
–

–
–
–
–
–

Status generelt.
JMB konstaterede ved støjjagt på sydvest-øen: Kabelfejl ved Tune Bygade 36, jf. mail
11.4.2016 kl 21.30, mellem nr 34A og 38. Jf. graveforespørgsel dateret 17/2-2016 kl 12.41.
og on 17-02-2016 17:40 med tydelig dokumentation. Kenneth skriver til Per Aarsleff, der
var gravende entreprenør.
Vedligehold. Vi mangler den opdaterede dokumentation (beregningsgrundlag) for nettet.
Evt. nye tiltag – planlægning. Vi skal bede ES om ved alle forstærkerudskiftninger at
indsætte nogle, der kan køre op til 1218 MHz.

Status generelt. 255 modemmer sender med mere end 51 dBmV i returvejen (heraf 89
epc2434, det svarer til deres andel generelt). Det er for mange. Omkring 85 sender med
mindre end 40 dBmV – det er lige så slemt. Hvis vi kan finde en hel stribe, der hænger
sammen, så skyldes formentlig en manglende Tau/tilt/equalizer.
Kapacitet, forbrug, reserve.
Router, lagerstatus. Vi har 17 på lager. Der er kommet ny firmware 160318 til 3928 og
3940.
Tinggårdsvænget xx står i Panther med uafleveret lånerouter. Dette undersøges, og
medlemmet opfordres til at aflevere den, hvis vi ikke har den.
Knud tager telefonsvarene i første omgang og vi andre er så 2nd level support, med mindre
det er klart fra start, at Knud ikke kan behandle den.
Anmodning fra medlem i Vindinge om at måtte opsætte mail-server. Mark har lavet en
god tjekliste af mulige problemer, og med de argumenter afviser vi at tillade dette.

Samarbejder
– Evt. nye foreninger. Nye foreninger i A2012. Stofa good-will-klausulen står for fald.
– Skrivelse fra Teleankenævnet (TA). Vi skal pointere, at vi ikke er direkte part, idet det er en
sag mellem køber/sælger og ejendomsmægler. Peter konsulterer A2012s juridiske
konsulent inden vi svarer. Når TA ber om oplysning vedr. tinglyste deklarationer, så kan
det være for at få fastslået, om ejendommen bærer gælden eller det er sælger – og det i
sidstnævnte tilfælde så er en sag mellem sælger alene og Tune Kabelnet, og ikke køber.
WWW.TUNENET.dk
– Det er svært at finde sider, der beskriver hvordan man eliminerer fejl i husinstallationen.
De bør gøres lettere tilgængelige. Indholdsfortegnelsen kan måske placeres mere direkte
iøjnefaldende. Sideopdelingen på pakkeoversigten skal måske overvejes.
– Nyt til siden: Det store billede i toppen (der kun er ’stort’ på en pc, ikke på en tablet eller
en telefon) er fortsat ikke gjort mindre.
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