Referat af bestyrelsesmøde 05.07.2017.
Til stede: Hele bestyrelsen plus begge suppleanter
Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning. Godkendt
Næste møde
- 15/8, 4/9, 10/10, 6/11, 5/12. Sted: Tunehallen
Signalforsyning TV
- Forsyningen status. Glenten mangler en driftstatusside, hvor vi skal kunne se aktuelle udfald af
leverancer, fra f.eks. TV2 eller Canal Digital. Det er sket, at udfald har forekommet, hvor vi så har
kontaktet Glenten, der var klar over det, men ikke havde meldt det ud. Hvorfor skal vi fortælle det
til Glenten.
- Evt afbrydelser: Ingen
Økonomi
- Status: Vi har ikke PBS-status så tidligt på måneden (vi får listen fra Nets 9. juli). Der er opkrævet
for ca 4 mio kr.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Pr 30/6: 12 skyldnere, ingen over 1000 kr, hvoraf
3 lukket. 60 af de med firmabetaling er ved en fejl blev opkrævet for kun juli md. Derfor får disse 5
måneders opkrævning pr 1.8.
Servicepartner
- Skader lokaliseret/udbedret. Skæppestien omkring xx, Østerbakken omkring xx, Mgl. fejlrettelse
Tinggårdsvænget v. nr xx og Elkærparken 41-op, Tinggårdsparken (8 steder), Elkærparken 18 gavl.
Vi skal have et statussystem for kald af ES, så vi kan følge op. Der skal være tilbagemeldinger/frist
og det må ikke vare 14 dage, og vi holder styr på det i et delt regneark. Elkærparken 41-op anser vi
for én enkelt fejl. Den skal løses. Vi laver en liste over udestående fejl og beder Egill komme med
tilsagn/frist om at rette dem.
Hovedstation
- Harmonic total implementering/status/mangler/betaling/leverandør ønsker møde. Vi skal meddele
denne, at vi IKKE er i produktion, men fortsat i test. Harmonic har meddelt, at den forlangte
funktionalitet: Dynamisk modulationstilpasning. Vil blive installeret 21. juli d.å. Beslutning: Vi lader
ikke en usikker ø (sydøst) køre medens TL holder ferie (27.7.-6.8.), og flytter denne tilbage til Cisco
CMTS, hvis rettelsen 21. juli ikke opfylder krav1 eller ikke når frem i tide. Vi kobler i så fald denne ø
over senest 25. juli. Vi vil holdes skadesløse for eventuelle problemer med salg af CMTS pga.
forsinkelsen. Vi har endda holdt de to værste øer ude. Vi synes i øvrigt også, at vor indsats skal
værdisættes.
- Cisco udstyr/salg/aflevering af Cisco udstyr ? Der er talt med køber om udsættelse 1 md.
- Eventuelt. Legaliteten af HS’ placering og størrelse er nu etableret med tidligere ejers skriftlige
accept af udvidelsen i 2006, som vi har; den blev efterlyst ved sidste bestyrelsesmøde.
- Vi skal have indreguleret hs, når ny CMTS er på plads.

1

Der skal være mulighed for 3 individuelle modulationsprofiler pr upstream kanal og individuelt pr service gruppe /
Mac domain (ø).

Side 1 af 2

-

-

Nordøst: Vi får TC til at finde en entreprenør. Der skal være en pris, som
tilstrækkeligt mange skal binde sig til. Entreprenør/bygherre skal være GF dernede.
Der skal søges fra BB-puljen af GF.
Kenneth kontakter Petri&Haugsted om gravning af rør i Lundevej til NØ.

Anlæg/Net
- Status generelt:
- Pakkefordeling:
o Grundpakke: 20,4%
o Mellempakke: 17,6%
o Familiepakke: 18%
o Sportspakke: 4,8%
o Fuldpakke: 39,2%
Internetmedlemmer 75,7%
- Ø-renovering: Ombygning af forsøgsgren med Teleste udstyr til 1218MHz. TC projekterer og leverer
forstærkere, DKT sponserer passiver. Vi estimerer for 150.000 kr forstærkere. Arbejdstid: 1 t pr
forstærker. Vi skal have en pris på skift af stander. Der estimeres yderligere. Igangsætning endnu
ikke aftalt.
Internet
- Status gennemgået:
Antal routere
EPC2434
EPC3925
EPC3928AD
EPC3928D
EPC3940AL
EPC3940ALr2
I alt
-

164
911
26
26
25
282
1434

Router, lagerstatus. 22.
Evt ekstra 3925 køb – nej, vi har 60 på lager og køber ingen.
Køb af routere: Disse skal fremover ske som salg af et produkt, som så debiteres medlemmet via
vores almindelige opkrævning via Panther. Det skal sættes til betaling straks.
Hvis folk framelder sig Internet, så skal der sættes returvejs-spærrefilter i stander.

Medlemmer
- Panther:
Vi vil gerne have aktuelle pakkeprodukt vist ovenover/i stedet for kabling i venstre kolonne i
detaljer-billedet i Panther. Hvis begge vises, så kan vi se, om pakkeskift er sket. Tilsvarende vedr.
internetstatus på adressen.
- Folk der har haft lånt en ekstra router pga wifi problem, får skrivelse om 3 mdr til at skifte til
Ligowave, eller købe et ekstra abonnement. Tage laver et udkast.
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