Dagsorden til bestyrelsesmøde 14.06.2016.

Referat fra sidste møde

– Godkendt med bemærkning om at det skal foreligge 3 dage efter møde.
Næste møde
–

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

Signalforsyning

– Forsyningen status.
– Evt afbrydelser. Der var en afbrydelse ca 1.6. pga. strømsvigt i Glenten i 15
minutter. Desuden en anden strømafbrydelse som alene ramte TV2’s kanaler.
Økonomi

– Status
– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Drøftet et par stykker. En der
skylder som kun har mail-adresse: Vi ændrer hans password, indtil han betaler.
Ellers kun én lukket, som straks reagerede. Hun havde ikke set, at hun kunne
genåbne via selvbetjening.
– Større investeringer i kommende periode
Servicepartner

– Skader lokaliseret/udbedret. Tune Bygade 34-38. Elkærparken skiftet kabel og
fejlsøgning med godt resultat.
–

Fra sidste referat:
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). Mark laver dette.

–

Vi skal have afklaret fortsættende / ny servicepartner. ES udtrykker vilje til at ville
fortsætte. Vi prøver at få møde i stand i uge 27.

Hovedstation

– Vedligehold. Ny Pantherserver er opgraderet med diskplads og RAM. Denne
overtager Panther serveren en af de nærmeste dage.
– Status evt. hardware/udstyr opgradering. Peter K har lavet management net med
VPN, dette åbnes for ES nu (i aften).
– Vi har ordret nyt EPG modul v.2. inkl. evt. programmering deraf.
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– Backup. Vi mangler fortsat at få UPS-konfiguration ændret.
Mark taler med CLA fra Panther.
– Evt. udeståender: Vi har en del gl. servere o.l. vi skal af med.
Net

– Status generelt.
– Vedligehold. Vi SKAL bruge Teleste AC3010 og -3210 forstærkere når der skal
skiftes ud. Det skal være versioner med DOCSIS transponder. Tage henter priser.
Internet

– Status generelt
– Kapacitet, forbrug, reserve. Lige nu står forbruget stille, men vi forventer, at det
vokser hele efteråret. Tage hører JNY om hvorfor tilsætning af en RFGW mere for
flere DS-kanaler (samme antal øer) skulle kræve flere 3G60-kort. CFROST rykkes
for priser.
– Mark hører Peter K. om vi kan lave trafikanalyser.
– Router, lagerstatus: 8 stk. Vi henter derfor 20 til TKN (+10 til Vindinge).
Samarbejder

– Fastlæggelse af mødedatoer
– Flimmer, -evt. TV ? Vi skal have berammet en mødedato, helst i uge 26/27, f.eks.
5.7.2016 hos Tage lige før bestyrelsesmødet. Tage skriver til dem.
– Vindinge. Vi prøver 9. august.
Greve Boligselskab
– GB meddeler, at man kan framelde sig grundpakke pr 1.1.2017:
– GB skal i indflytterinstruks meddele, at tilflytter kan melde sig fra, og ellers
fortsætter TV med grundpakke og de kan tilmelde sig andre pakker.
– KRR bemærkede, at vi bør få GB til at sørge for nyeste router i alle lejligheder.
Det vil vi arbejde på.
Medlemmer

– Remindere/opfølgning/forglemmelser. Vestergade xx adresser skal rettes op, og
skrives til medlem.
Øvrigt

– Evt. Tune Nordøst. Vi er meget skeptiske for muligheden af at kunne få nogen
succes med dette som trådløst baseret, da kapaciteten er for lav.
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