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Referat af bestyrelsesmøde 06.06.2017. 
 
Til stede: Hele bestyrelsen plus suppleant Mark Andersen, afbud fra suppleant Kenneth R. Rossen. 
 
Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning. Godkendt. 
 
Næste møde 

- 4. juli hos Tage. Dernæst 15/8, 4/9, 10/10, 6/11, 5/12. I Tunehallen. 
 
Signalforsyning TV 

- Forsyningen status. Vi skal have lukket Mimosevej-18-forstærker-problemet. Besvaret forespørgsel 
om TV2 at der ikke havde været fejl. Men hvis folk har for lavt niveau ind, så kan det jo godt give 
problemer. 

- Evt afbrydelser. 
 

Økonomi 

- Kontingent 2017 til hjemmesiden: Forslag til færdig rettelse til hjemmesiden skal lige vendes i 
bestyrelsen inden det lægges ud. 

- Status: Der er endnu ikke indkommet betalinger. Peter arbejder med Henrik T./PA på at ændre 
opkrævningsformen, så der er én pakkepris, uanset om man betaler pr måned eller anden rate, så 
det kan implementeres til nytår. 

- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Den store ½-års opkrævning sendes ud 20. juni. 
 
Servicepartner 

- Skader lokaliseret/udbedret: Skæppestien xx: Mangler.  Almuevej xx stander skiftet: Gl. 
”elefantfod” fyldt med myrer/jord/korroderet. Tinggårdsvænget xx mfl. og Lundegårdshegnet xx 
mfl. endnu ikke ordnet. 

- Satser på statusmøde med ES hurtigst muligt.  

- Der skal laves tegningsrettelse for Vestergade xx visende en ekstra stander ved husgavl inde på 
medlemmets grund. 

 
Hovedstation 

- Dyrlægeklinikken – status: 
Bernt har holdt møde med Signe, hvor de talte om hvordan det kan løses. Vi mener nu godt, at der 
kan laves en stor trappe op til butikken. Det er selvfølgeligt muligt at lave en bred trappe op. Vi 
skal lige have fundet brev/mail fra tidligere ejer, Niels Caspersen, med hans accept af at vi 
udbyggede hovedstationen i 2005. Knud kigger efter skrivelse fra ham derom. Signe vender tilbage 
efter skolesommerferien. 

- Vedligehold: Peter K skaffer nye Cat6 kabler til HS. 

- Backup. Kører.  

- Evt udeståender 
 
Anlæg/Net 

- Status generelt. 

- Andet 
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Internet 

- Status 

- Router, lagerstatus: 9 stk. 

- Test/parallel drift på ny CMTS – resultat: Vi taler med Harmonic om softwarerettelserne og melder 
hurtigt ud. Det er vigtigt, fordi vi skal kunne sælge vores brugte CMTS, og det skal vi meddele dem. 

- Status – forventet CMTS skift. Vi mangler softwarerettelsen, som var stillet i udsigt til 29. maj. Vi 
satser på møde med Doron fra Harmonic 9. juni. 

- Evt. ekstra 3925 køb pga. ’End of Life af de gamle routere’. 

EPC2434 supporteres ikke længere, når den ny CMTS er fuldt implementeret med DOCSIS 3.1. Folk 
kan – så længe lager haves – få den byttet til en EPC3925 gratis, dog mod et ombytningsgebyr på 
100 kr, men uden garanti. Hvis de får en der ikke dur inden for de første tre måneder, bliver den 
ombyttet til en anden EPC3925 så længe lager haves. Nye DOCSIS 3.1 routere forventes at kunne 
leveres ultimo 2017, og højst 6 måneder senere lukker vi EPC2434. 

- Vi skal have en bedre forklaring op på hjemmesiden til hvordan man undgår så mange spammails. 
Find den fra en gammel mail-besvarelse. Vi skal sikre, at søgning for dette på hjemmesiden er så 
let som muligt. 

- Vi har endnu ikke godkendt Harmonic CMTS-leverancen, da der mangler aftalte rettelser i 
softwaren. 

 
Medlemmer 

- Service for medlemmerne: Vigtigt at vi husker at besvare ALLE henvendelser. Indtil vi får det 
samlende sagssystem, er det ekstra vigtigt at det ikke overses nogle. I stedet for lange tekniske 
forklaringer skal der fremføres en kort påstand med tilbud om uddybning, og så i øvrigt henvise til 
Digitalinstallation.dk. 

o Et medlem, PK, spørger om hvor vidt der er flere typer af LigoWave NFT2AC. 

o Spørgsmål om TP-Link/Ligowave: Vi kan slet ikke indestå for TP-Link, men indestår for 
Ligowave og anbefaler den. Den sælges via Digitalinstallation.dk. 

o Plejlstien xx. Han tilbydes at beholde lånerouter EPC3925 mod et gebyr på 100 kr. 

o Elkærparken xx (henvendelse 6/6-2017): Tage svarer. 

- Tilslutning Top-Toy bygningen/Villershøjvej xx. Tage tager dialogen. Prøv at overbevise ham om at 
tage de to andre på Villershøjvej med. 

- Tune Nordøst: Vi ser på projektering med TC, og hvad der ligger i at andre skal tilbydes adgang til 
nettet. 

 


