Referat af bestyrelsesmøde 09.05.2017.

Til stede: Hele bestyrelsen plus suppleanter.
Referent: Tage Lauritsen
Gamle bestyrelse:
- Regnskaber og revisionsrapport for 2016 underskrevet
Konstituering af bestyrelsen:
- Bestyrelsen fortsætter uændret.
Referat fra sidste møde
- Godkendt.
- Referat fra marts og april lægges ud.
Kommende møder
- 6. juni, og 4. juli, sidstnævnte foregår hos Tage.
Signalforsyning TV
- Status: Ingen fejl konstateret på indkommende signalforsyning.
Økonomi
- Status: Vi følger budget.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 27 skyldnere, heraf 3 lukket.
Servicepartner
- Skader lokaliseret/udbedret
- Kontrakt for 2017. Drøftelse af indkommet forslag, svar sendt samme aften til ES Kabel TV.
Så snart vi modtager betids svar, så indgår vi en aftale uden at afvente næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen evaluerer aftalens overholdelse i oktober måned.
- Hovedstation
Der er aftalt møde med borgmesteren til mandag 16.5. Møde i Vort Tune i Borgerhuset 16.5. kl. 19.
Bernt, Flemming og Tage deltager.
- Vedligehold:
Omgivelserne: Beplantningen skal gås igennem, når vi har fået en aftale med ejeren af arealet.
- Backup:
Backup-server er sendt til RMA (garantireparation) d. 19. april. Mark rykker leverandøren, ProShop,
onsdag 10. maj.
Vi køber en ny NAS, med mindre vi får tilsagn om at RMA’en er tilbage inden 17. maj 2017.
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Anlæg/Net
- Status generelt.
VI talte om anlæggets kvalitet men dette skal ses i relation til servicepartners opgaver: Renovering
af net.
- Vi har kørt sags-styreprogrammet Hesk i en måned. VI stopper det indtil videre, da det genererer
for mange mails. De mails, den genererer til kabelnettets konto, skal blot betragtes som
notifikationer, der skal slettes bagefter, idet alle sagerne er i Hesk. Derfor har der været lidt tvivl
om sagsbehandler og behandlingsforum: Hesk, Mail eller Panther. Vi skal have en aftalt,
gennemarbejdet sagsgang, som alle følger.
Internet
- Status. Intet usædvanligt.
- Router, lagerstatus: ikke meddelt.
- Test/parallel drift på ny CMTS.
Vi laver første test på Sydøen og QAM16-modulation i upstream. Tage finder datoen asap med
Harmonic, Panther og Peter Kr.
- Samarbejdsaftale med Vindinge Antennelaug til 2020 underskrevet.
- Ændringsønsker til Panther-administrationssystemet:
o Standerregister: Der ønskes kun foldet ud for nærmeste D3-forstærker ved visningen i venstre
kolonne.
o søgning på mails: Der skal kunne søges på mail-adresser, der er benyttet som kontaktmail. Der
er lidt særegenheder ved søgning på mail-adresser.
- Test af firmware…. Vi skal teste ny firmware hos en 10 stykker i 2-3 uger inden vi opdaterer
generelt. Vi foretager generel opgradering til version 161104 af epc3940 nu, da alle der har testet
den har sagt god for den.
- Vi tester lånte epc3925 fra Glenten inden 14.5.
Medlemmer
- Remindere/opfølgning/forglemmelser: Plejlstien xx. Han skal pille sin ekstraswitch af inden han
konkluderer.

Evt
-

Knuds arkiv sikres. Placeres hos Flemming indtil vi får ryddet plads i hs.
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