REFERAT af bestyrelsesmøde 14.03.2017.
Til stede: Hele bestyrelsen plus suppleanter
Referent: Tage Lauritsen
Referat fra sidste møde – godkendt. Referat fra GF 2016 skal attesteres af dirigent og offentliggøres.
Bernt har opgaven. Punkter fra sidste mødes referat taget med i kursiv i dette referat.
Næste møde
- 3. april, GF 27. april, 9. maj
Signalforsyning TV
- Forsyningen status. Analog sluk/omlægning samt flytning af nogle DVB-C QAM’er gennemført
planmæssigt 9.3.
- Evt. afbrydelser. Der er varslet én til 15.3. – sat op på hjemmesiden.
- TNT har norsksproget EPG, men danske undertekster.
- Drøftet forhold omkring Appear DVB-C tv-udstyret.
Økonomi
- Status. Rykkere er udsendt på både mail og SMS.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: Kun 3 skylder over 1000 kr, 22 skyldnere i alt.
5 (alle lejere i GB, uden internet, med kun grundpakke) er lukket. Byagervej xx og Egevej xx står
også foran lukning. Husk i Panther: Ved ejerskifte skal alternativ betalingsdato for
gebyrproduktet forsynes med aktiveringsdato.
Servicepartner
- Skader lokaliseret/udbedret. Mimosevej behandles. Det er sandsynligt, at det er en fejl i
fremvejsforstærkeren Mimosevej 18, idet der INGEN fejl er i returvej. Vi ber’ ham skifte den på
mistanke. ”MTA”-problem i Panther ikke løst, ses f.eks. Byagervej x. Evt. samledåse uden på
muren dér. Frekvensselektiv returvejsstøj i Elkærparken ikke udbedret.
- Kontrakt for 2017. Vi har modtaget tegningsmateriale fra ES pr mail i dag. Vi har møde med ham
15.3.2017. Vi skal have programmeringen af vores DVB-C udstyr dokumenteret fra ES’ side. Vi
mangler rapport fra årsgennemgang.
- Vurdering af evt. ny servicepartner/mødet i fredags. Vi har modtaget tilbyders personlige
notater samt slides pr mail i dag. Drøftet.
Hovedstation
- Vedligehold. Der er ryddet meget fint op og klart til opsætning af ny CMTS.
- Peter lægger ”hund” af i hs. Har fjernet gamle blade mm fra taget på hs. Døren skal
specialmales, så den ikke kan tage imod grafitti.
- Strømforbruget . Vi forventer en sænkning med den ny CMTS. Vi etablerer 2 strømskinner med
schuko-stik.
- Kølemand: Vi får ikke svar fra Kuno. FG forsøger fortsat.
- Backup: UPS: Vi afventer til vi installerer den nye CMTS endeligt (maj).
Anlæg/Net
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- Status generelt. Vi skal have lokaliseret frekvensselektiv støjkilde i returvejen i
Elkærparken 41-op. Kenneth taler med Jesper B. Peter Th. vil godt assistere med
arme og ben. Vi tager det op ved mødet med ES 15.3.
- Status på sagen med dyrlægeklinikken: Vi fortsætter med vor advokat med sigte
på at overtage ejerskab af grunden. Der er besigtigelse i kommunens sagsmappe nu. Bernt,
Knud og advokaten tager den.
Internet
- Status.
- TC/Harmonic. Vi mangler kursusprogrammet med detaljer og tidspunkter: Vi skal vide hvad der
er på hvilke dage, så folk kan vide, hvornår de skal tage fri fra arbejdet.
- Kapacitet/ forbrug.
- Router status/lager. 17 nye EPC3940 på lager. 50 brugte 3925. Et medlem i Industrihegnet har
lånt en router, derefter er det umuligt at få den tilbage; Ingen reaktion selv om telefonopkald,
SMS og mails. Vi lukker for Internet hos hende.
- Kampagne for at skifte 181 stk. EPC2434 til EPC39xx. 200 kr for en brugt EPC3925 uden garanti
med først til mølle, eller en ny EPC3940 til 895 kr. oplæg i denne uge til bestyrelsen.
Medlemmer
- Ticket system til styring af sag – implementering: Mark følger op. Udsat til næste
bestyrelsesmøde.
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