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Referat af bestyrelsesmøde 06.11.2017. 
 
Referent: Tage Lauritsen  
Til stede: Hele bestyrelsen plus begge suppleanter 
 
Referat fra sidste møde:  

- Kn.R bad om referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 28.9. Der er ikke lavet noget referat; TL 
har  sendt sine notater ud i en mail, vi skal lige se, om det kan bruges som referat.  

- Kn.R. klagede også over mangler i seneste referat, der er skrevet af BF. 
 
Næste møder 

- 5. december 2017 og 9. januar, 6. februar, 6. marts 2018. 
 
Signalforsyning TV 

- Forsyningen status: 

Teracom kanaler kommer på plads. EPG opleves af Kn.R. som langsomt. PT oplever ÆØÅ-
problem på sit 8-10 år gamle Sony TV. Vi har modtaget ny EPG-opdateringsprocedure, som 
lægges på en af vore servere. Web-TV: Ny G-Play app. FG har oplevet problem med streaming 
iPad-Chromecast (nye CC). Det var i Jylland og kan have forbindelse til Billund Lufthavn 

- Evt afbrydelser: Ingen 
 
Økonomi 

- Status. Regnskabet er gennemgået og følger budget. 

- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger pr 31.10.: 

5 lukket. 14 skylder tilsammen 11.000 dkk. Dvs. hvis et medlem skylder, efter at PBS er indgået 
(ca. den 10. i måneden) og har fået 2 rykkere uden at have reageret, så lukkes for forsyningen 
samtidigt med den tredje rykker. 

 
Servicepartner 

- Skader lokaliseret/udbedret:  

Begoniavej xx ordnet. Tinggårdslunden xx og Tinggårdsparken xx-xx endnu ikke i orden.  

- Vi mangler en servicerapport fra ES for gennemgang af anlægget 2017. Vi har bemærket savnet 
af årsrapport i en mail, som svar på en rykker, men det skal skrives regulært og vi skal have svar. 
Det er ikke i orden, at servicegennemgangen faktisk er ignoreret uden et ord. Installatørens 
performance på de opgaver, der ligger udover selve ø-renoveringen af Lunden føles derfor at 
være for ringe. Vi skal derfor genoptage styringsskema for de individuelle rekvirerede opgaver, 
som vi indledte i september. 

- Vi skal lige have tjekket/bekræftet, om der er skabe på Lunden, som ikke er håndteret jf. en 
liste, vi har modtaget. 

- Tegninger: Vi skal have systemet kørende på en fælles windows-server i HS, som vi kan forbinde 
med via fjernskrivebord. Det skal sikres, at vi også kan lave PDF-eksport derfra.  

- Vi skal kunne levere tegningssvar indenfor 2-3 timer af hensyn til de nye LER-regler. 

- Bernt tager disse punkter op med ES. 

- Vi skal have et beslutningsforslag for hvordan husinstallationer laves fremover. 
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Hovedstation 

- Fremtid – 4-5 år. Der er indgået 5-årig aftale med dyrlægen, som ejer 
arealet, og hun vil ikke sælge arealet. 

- Bestyrelsens holdning er, at areal hvor HS er beliggende bør ejes og kun til nød lejes: Vi bør 
komme til at stå på egen jord. Der kommer også ny lokalplan for centret, som specielt kan 
ændre center 3’s rolle. BF kontakter. Vi skal have dette afklaret, så vi har en melding klar inden 
GF, da dette eventuelt kan medføre ekstra-kontingent til løb på et tidspunkt. 

- Vedligehold: 

Udvendigt: Renovering  i gang. 

- Indvendigt: Oprydning i det analoge rack bør kunne ske nu, idet FM skal flyttes over i samme 
rack som Chameleon. Flemming ser på dette. 

 
Anlæg/Net 

- Ø-renovering af Lunden – resultat: US niveau for højt i den øvre ende. Dette er meddelt ES og 
skal løses. En indikation kan f.eks. være, at der for eksempel forstærker Tinggårdslunden 54 
bagskel:  

 
Her bør der stå 70 dBuV.  

- Byagerlunden gøres færdig med skift af Signia-fordelere i lejlighederne (PT) 

- Fremtidige Ø-renovering planlægning – finansiering:  
De tre næste vil være SV, SØ og Elkærparken (begge afsnit) er de mest hastende. Vi starter med 
en snak med Elkærparken. Vi satser på som minimum at få renoveret mindst 2 øer inden 
generalforsamlingen, og dette finansieres af beløb afsat til digital opgradering. 

- Vi er generelt bagud med dækning og satser derfor på at hæve internetprisen 25 kr. pr måned, 
og 25 kr. pr år på det tekniske kontingent. 

 
Internet 

- Status: Quo. 

- Router status: 11 nye tilbage på lager 

- Harmonic – status: Vi forventer ny software (sw) meget snart, med nedsat svartid på SNMP-
forespørgsler fra 120 til 40 sekunder. Det er dog utilfredsstillende, at vi ikke er nede på 10 
sekunder. En løsning med streaming af disse data er indtil videre aflyst pga. rettigheder. Den ny 
sw skal også rette fejlen at SNMP forespørgsel på USRX-data indeholder en decimalfejl (det er 
10 x for højt). Harmonic er bagud med DOCSIS 3.1 i upstream, og har ikke kunnet melde noget 
om hvornår vi kan få DVB-C med i remote phy og kan i øvrigt heller ikke levere hardware til 
remote phy lige nu. 

- TC depositum til TKN: PT taler med TC. 

- Evercall skal have opdateret sin hjemmeside til TKN. 
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Medlemmer 

- Remindere/opfølgning/forglemmelser: Tinggårdsparken 3. Medlemmet har 
et mailopsætningsproblem. Han skal have svaret, at der skal køres IMAP, 
som det er beskrevet på hjemmesiden. 

- Øvrigt: Vi åbner for at supportere kan avertere på vores hjemmeside, se eksempel på 
Eriksminde Medienets hjemmeside. 

 
Evt 

Huskeliste. 

- Medlemsmøde: 27/2-2018. Peter skriver til FKC og Menighedscentret for at sikre datoen. 

- Generalforsamling: 24/4-2018. Peter kontakter de andre, såsom Brugsen og vandværket for at 
sikre imod kollision på datoerne. 


