REFERAT af bestyrelsesmøde 13.02.2017.
Til stede: Hele bestyrelsen plus suppleanter
Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning. Revideret referat af 25.1. sendt ud med ansvarlige
fremhævet.
Næste møder
- Medlemsmøde 28.2., bestyrelsesmøde 14. marts, 3. april, GF.
Signalforsyning TV
- Forsyningen status. Spm. fra Vindinge ang. Disney Junior. Ingen fejl konstateret.
- EPG i orden nu. TNT har norsksproget EPG, men danske undertekster. Drøftet Appearsikkerheden.
- Evt. afbrydelser: Ingen
Økonomi
- Status: 41 skyldnere, heraf 12 over 1.000 kr, alle er rykket; 44.000 kr. i alt.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger.
Servicepartner
- Skader lokaliseret/udbedret.
- Kontrakt for 2017. Bernt har bedt ES om et møde, så vi får ryddet de sidste knaster af vejen. ES
har skiferie i denne uge, så vi forventer at kunne få et møde snarest, helst i næste uge. Et møde
er nødvendigt, fordi ES ikke udtrykker at forstå vore bemærkninger til kontrakten, med de
modspørgsmål, han kommer med. Eksempel melding om skabe der skulle være
underdimensioneret: Disse burde i øvrigt være påpeget i servicerapport, som vi fortsat
mangler.
- Vi mangler desforuden
o Servicerapport for 2016.
o Opdateret tegning (10 øer). Herunder inklusiv udvidelsen ved Industrisvinget.
Vi skal til at sammenkæde rykker for de manglende tegninger og servicerapport og aftale om
møde med regningerne, vi modtager.
- Vi hører JMB først (inden vi hører andre) om, hvad vi kan gøre. Der skal være 24/7 vagtordning
og support på det udstyr, som vi har, herunder Appear. Kenneth taler med ham.
- Flemming taler med Eltel.
Hovedstation
- Vedligehold. Kenneth og Peter har gået HS igennem for at kortlægge hvad der kan fjernes: Gl.
A2B udstyr smides væk (kun MPEG2, kun analogt output). Lægte-rack-stolperne flyttes lidt.
Dette giver ca. 160 cm højde plads i 19”, så vi kan stille Harmonic materiellet op på en ”hund”
dér midlertidigt. Kenneth er tovholder, deadline 1.4.2017. GoBackTV udstyret smides væk.
Allot-udstyret søges afsat.
- Strømforbruget er stille og roligt steget de seneste 6 uger. Vi tager fat i Kuno (Flemming).
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- Greve kommune ønsker bedre gennemgang mellem center 1, 2 og 3 og har
derfor 8.2. ved et møde med centerforeningen foreslået at fjerne vort hus og
mast. Dette har kommunen ikke orienteret TKN om. Drøftet forholdene og
hvad vi gør.
Anlæg/Net
- Status generelt. Vi skal have lokaliseret frekvensselektiv upstream-støjkilde i Elkærparken 41op. Kenneth taler med Jesper B. Peter Th. vil godt assistere med arme og ben.
Internet
- Status: 1437 på Internet.
- Kapacitet, forbrug. Vi rammer 2 Gbit hver uge nu. Vi har dermed 300 Mbit uudnyttet (ud af 2,3
Gbit), som vil kunne tages i brug med det nye udstyr. Når det kommer op, tager vi stilling til en
øgning af den købte kapacitet.
- Router, lagerstatus: 7 på lager. Vi har reserveret 20 ekstra, som vi ordrer. Vi skal lige minde
Vindinge og Flimmer om at de skal huske at ordre i tide (Tage).
- Vi skal lave en kampagne om at bytte EPC2434 ud med EPC3925 for 200 kr, jf. huskeliste, idet vi
anbefaler at udskifte (Tage). Direct e-mail til de berørte, udkast vendes først i best. Specielt
deres WiFi brug ofte er alt for voldsomt.
Medlemmer
- Tinggårdsvænget xx afklares. Tage.
- Øvrigt.
Huskeliste
- Mulige ren grundpakke abonnenter i GB fremfindes. Tage
- Ticket system til styring af sag – implementering Mark.
- Medlemsmøde: 28/2-2017
- Generalforsamling: 27/4-2017
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