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Referat af bestyrelsesmøde 17.05.2016. 
 
Til Stede: Kenneth RR fraværende med afbud.  Referent: Tage L. 
 
Tema: Vi indledte mødet med en drøftelse af hjemmesiden, hvorfra er noteret: 

 Søgefunktion mangler ved bredde mindre end 768 px. 

 Servicepartner:  ’Digitalinstallation.dk’ skal omtales ifm. husinstallationer, omtales som ES’ 

samarbejdspartner. Det skal noteres, at JMB er den lokale samarbejdspartner for ES. Billedet 

i toppen er for dominerende og bør mindskes. 

 TV-Tune skal helt væk –> taget ud af menuen og artiklen afpubliceret. 

 Internet:  

o Tilmeldingskupon skal være nem og overskuelig. 

o EPC2434 bør tages ud, der skal kun tilbydes epc3940. Vi kan så have brugte epc3925 i 

baghånden, der kan sælges ’købt som beset’. 

 Pakkeskift – det fungerer nu, men bør ind i selvbetjening. 

 Selvbetjeningen skal bringes helt op i omdrejninger. 

 WiFi: http://www.cablelabs.com/solutions-for-whole-home-wi-fi-coverage/  

 Mere forklaring om Wifi dækning. 

 Tilføje på artiklerne om optageboksene, at vi kun sælger til egne medlemmer. 

 Tjekke søgning evt. google-mekanisme. 

 En længere artikel skal starte med at give et overblik over hvad man kan læse. 

 

Ordinære møde: 
 
Referat fra sidste møde  

– godkendelse/bemærkning. Iab. 

 

Næste møde 

– Bør være planlagt 2 møder frem i tid: 14. juni og 5. juli og 9. august. 

 
Signalforsyning 

– Status. Der har været øfferier på Facebook og Peter har svaret, men ingen henvendelser til 

foreningen derom. 

– Forsyningen status. Vi mangler at få managementnettet lagt på plads til BridgeTech-

proben. Tage sørger for at ES får dette. 

– Web-TV: Stor skærm vha Chromecast eller Apple-TV koster ekstra, 12 kr/storskærm-

bruger/måned. Vi enedes om en pris på 40 kr/kvartal. Det skal ind på selvbetjening. Det 

skal være hver tredje måned, der opkræves.  

 
Økonomi 

– Status: Vi har ca. 10 medlemmer, der står foran lukning pga. restance.  

– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. 

http://www.cablelabs.com/solutions-for-whole-home-wi-fi-coverage/
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– Større investeringer i kommende periode. Vi opgraderer server efter 

specifikationer fra Panther Admin. 

 
Servicepartner 

– Skader lokaliseret/udbedret: Tune Bygade xx og Elkærparken xx er bestilt udbedret. Vi skal 

have en, der kan køre vagt 24/7/365. 

– Vi skal have prioriteret de slutstandere, der skal rettes op. 

– Hvornår får vi de opdaterede tegninger, og hvad med servicegennemgangen. Det er længe 

siden sidste eftersyn. Vi vil gerne have tjekket samtlige relevante slutstandere efter næste 

servicegennemgang. 

– Vi laver et Excelark – f.eks. Google-docs – over opgaver til prioritering. Drøftelse af 

visningsprogrammet, som vi skal have (Micado). 

 
Hovedstation 

– Vedligehold.  

– Status evt hardware/udstyr opgradering.  

– Backup. Vi mangler UPS-server konfiguration. 

– Evt. Udeståender. Probe skal i gang. 

  
Net/anlæg 

– Status generelt.  

– Vedligehold. Der har været afbrydelser ifm. uvarslede forstærkerudskiftninger. 

– Tune/ NØ. Vi kunne nok godt tænke os et hop-punkt ved Tunegård. Måske et hoppunkt på 

Åkandevej? Vi skal have lavet en beregning på alle mulighederne. Det forudsætter, at vi 

får en mindste kritisk masse af bindende interesserede med. Der er nok mere perspektiv i 

at grave ind til den kommende udstykning; vi skal have fat i dem, der etablerer denne. 

 
Internet 

– Status generelt. 

– Kapacitet, forbrug, reserve. 16. maj nåede vi 2,11 Gbit i forbrug. 1,6 Gbit hver aften mod 

1,15 Gbit for et år siden. 

– Router, lagerstatus: Der skal bestilles 20 flere epc3940. 

 
Samarbejder 

– Flimmer – TV ? Vi skal høre dem nu, om de vil med, men vi skal lige kende 

omkostningsbilledet for udvidelse af internet til 16 DS-kanaler og Docsis 3.1. 

 
Medlemmer 

– Panther - selvbetjening, herunder cromecast? Se ovenfor. ViaFree er en gratis 

streamingtjeneste fra Viasat, der afløser TV3 Play. 


