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Referat af bestyrelsesmøde 08.11.2016. 
 
Til stede:  Hele bestyrelsen plus suppleanter 
Referent:  Tage Lauritsen 
 
Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning. Referaterne skal op på hjemmesiden. 
 
Kommende møder 

- 8. dec. 2016, 12. januar 2017 kl 19.00. 
 
Signalforsyning TV 

- Forsyningen status. 
- EPG. Bernt melder, at Glenten udvider til fuld EPG successivt nu. Vi beder om detaljeret melding 

fra Glenten, hvilke det er og hvornår, så vi kan kontrollere her i Tune. Tage skriver derom. Peter 
Th. oplever ÆØÅ fejl i EPG’en på programmer i den øvre ende. Der er kommet klager i dag ang. 
tiden i EPG. Begge dele undersøges. 

- Evt. afbrydelser. Der har været ultrakorte afbrydelser ifm. årsgennemgang. 
 
Økonomi 

- Status. Det faktiske overskud lige nu er på ca. 509k. 
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: der er pt. 12 skyldnere, efter denne måneds 

PBS-betaling er landet (7.899,27 kr). 
- Regnskab og økonomien ser fornuftig ud. 
- GB opkræver teknisk kontingent fremover. Der er gratis pakkeskift ifm. denne overgang indtil 

1.1.2017. 
- Vi skal være lidt hurtigere med rykkeropfølgninger overfor lejere, da der er nogle, som er flyttet ”i 

nattens mulm og mørke” med udestående rykkere: Fra en rykker sendes ud, skal en eventuel 
lukning ske inden det førstkommende månedsskifte. 

- Vi prøver at få fjernet trivielle noter i Panther ang. betalinger. 
- Større investeringer i kommende periode. Vi har talt med en internet-hardware leverandør. 

 
Servicepartner 

- Anlægsgennemgang indledt 7.11.2016 på 4 øer: Midt, center, Elkærparken 41-op, Lunden. 
Varslingen af denne faldt ret sent; vi vil gerne have det i bedre tid, så vi kan varsle medlemmerne 
ordentligt. Vi mangler tilbagemeldinger om slutstandermålingerne; om de 6 områder, der skulle 
løses og om vores mål på at lande på 44-46 dBmV returvejssendeniveau målt i tap. Iflg. aftalen 
med ES skal rapporten foreligge senest 10.11.2016. Men han har opsagt aftalen til udløb 2016 og 
har ikke fremsendt nogen ny. 

- Vi vil gerne successivt kunne opbygge dokumentation for hvad der ligger i standerne, herunder 
fotodokumentation med geotagging, så det kan vises på Google Maps. PA udbygges muligvis med 
disse features. 

- Bernt følger op med at få en ny kontrakt hurtigst muligt. Bernt berammer møde i uge 46 (starter 
14.11.) gerne 15.11. 

- Modernisering en ø: Sydøst har ca. 20 forstærkere, Nordvest ca. det samme (hvis Elkærparken 1-
40 medregnes). Forstærkere skal under alle omstændigheder være de nye Teleste. 

- Vi mangler dokumentation for alt det udførte kabelarbejde: Tinggårdsvænget de røde huse med 
ekstra forstærker skudt ind, nr 12-18 kabeludskiftning, Tinggårdsvænget ved nr 50, 
Lundegårdsparken ved nr 29, Industrisvinget 6-9. 

- Vi skal have doku. for installation til dyreklinikken af vor lokale installatør. 
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- Vi skal imidlertid have rettet de nye tegninger til, så de er præcise nok til at 
bruge til LER-forespørgsler. 

- Vi skal ikke sætte lokale installatør cc. på opgaver, der stiles til servicefirma, da 
det er sidstnævnte, vi kontraherer med. 

- Tage laver en PDF-kopi af gamle oversigtstegning med tydeliggjorte traceringer for at kunne lave 
LER-besvarelser.  
 

Hovedstation 
- UPS. Vi skal sikre os, at der ikke er udstyr, der kun forsynes via UPS’en (og slet ikke har bystrøm 

via dual-PSU). Mark. 
- Lejekontrakt/krav. Vi er blevet mødt med krav om 30.000 kr. ex moms i årlig leje af grunden, selv 

om vi har ligget der i 46 år uden at have betalt leje. I kravet efterlyses dokumentation for 
myndighedsgodkendelse af bygningen. Der kan imidlertid ikke stilles krav om 
bygningsgodkendelse af hovedstationen jf. bygningsreglement (og tidligere småhusreglementet). 

- Derimod skal vi have kabelføring gennem dyreklinik-bygningen tinglyst. 
- Oprydning: Overflødigt/forældet udstyr smides væk (el-affald). 

 
Anlæg/Net 

- Se under servicepartner. Peter K foreslår en bedre redundans, se beskrivelse i fremsendte mail: 

 
- Begge fiberpar ender i samme switch. De skal flyttes over, så de ender i hver sin switch, der 

allerede er opsatte. Dette skal dokumenteres. GC har fremsendt tilbud til 0 kr om denne ændring. 
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Peter Th. sender accept til GC af dette (og beder samtidigt GC om pris på 
fremføring til fuld redundans via Tune Parkvej 37, hvortil vi har fiber fra hs). 

- Vi skal sikre, at vore to 10Gbps-switche også er redundante. Dette skal Peter K 
sikre. Vi nedsætter et udvalg bestående af Mark, Peter K., Tage, som får kortlagt dette endeligt. 
  

Internet 
- Status generelt. 
- Kapacitet, forbrug, reserve. Vi bestiller opgradering af basiskapaciteten til min. 2,7 Gbps, jf. 

kontrakt. Vi skifter ikke til 95-percentil afregning. 
- Vi samler 6 øer til 3 i downstream, men bibeholder dem i upstream. Vi ser på tilføjelse af RF-

hardware fra flere fabrikater 
- Mulighed for udvidelse til ægte redundans til GC. Vi hører om pris for dette. Vi kan evt. udveksle 

fiberkapacitet mod at kunne komme ned til Greve landsby. 
- Router, lagerstatus: 20 lige nu. 
- Vi tilbyder skift til epc3925 for 200 kr med op til 100 Mb kapacitet og med en 8 gange bedre 

udnyttelse af dens båndbredde: Hvis man bruger 25 Mbit, så har man brugt hele kapaciteten. Hvis 
man bruger dette på en epc3925, så er det 3 Mbit pr downstream-kanal. Vi tilbyder derfor skift til 
epc3925 (først til mølle) for 200 kr (ombytningsgaranti 6 mdr), eller epc3940 for 895 kr. 

- Tage finder hvor mange der er. 
 
Medlemmer 

- Remindere/opfølgning/forglemmelser: Vi skal finde glemt tidligere router for Egevej xx og 
Lindevej 2B (MAC: 5039.559a.ebda). Status Tune El-center, uafklaret. Begoniavej xx, snak med 
deres private rådgiver (Tage). Fjællestien xx: ES, som kommer der onsdag 9/11-2016. 

- Flemming tager fat i tekniker samme dag på Hyrdestien. 
 
Øvrigt 

- Hjemmeside. Søgefunktionen skal hele tiden raffineres. Vi skal have forbedret instruks vedr. 
husinstallationerne. Billedet i toppen skal være mindre fremtrædende. Blokkene nederst skal gås 
efter, så de er relevant og ikke for store. Disse kan også laves som appetizere. Internettilmelding 
skal være lige til at finde. 

- Kanaloversigten linkes lige fra forsiden. ”Udskriv” skal stå øverst på denne. 
- Referater op på hjemmesiden. 
- Vindinge. Leverer vi det, vi skal, i snitfladen: Ja. Se korrespondance i mailen. 
- Greve boligselskab. GB har konfirmeret at de står for opkrævning af det tekniske kontingent for 

alle lejemål. Vi tilbyder gratis pakkeskift inden 1.1.2017. 
- Bernt orienterede om programforhandlinger 
- Vi berørte prissætning på en ren internet-løsning. Hertil kommer omkostning til ny 

frekvensdisposition af hele frekvensudnyttelsen, og etablering af DOCSIS 3.1-løsning. 
 
Huskeliste 

- Medlemsmøde:  28/2-2017 
- Generalforsamling: 27/4-2017 

Peter konfirmerer med Frede K. C. 


