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Referat af bestyrelsesmøde 07.06.2018. 
 
Referent:  Tage Lauritsen  
 
Til stede:  Alle, minus Knud Reinhardt, samt suppleant Mark Andersen 
 
Referat fra sidste møde – godkendt uden bemærkninger. 
 
Næste møde(r) 

– Tirsdag 7.8., 4.9., og tilstræbt første tirsdag i hver måned, kl 18.30 
– Anga: Mark og Peter Kp vil gerne deltage på konference, Peter Th. ikke.  

 
Signalforsyning TV 

– Forsyningen status. 23.5. kl 12.32-35 Viasat afbrudt, og udfald af lyd på Web-tv 
– Evt afbrydelser. Lørdag 26.5. var 2 øer afbrudt pga. lynnedslag ved nodepunkt i Almuevej i 3 timer. 

 
Økonomi 

– Status: Selvbetjeningen viste sig at opkræve for skiftede pakker 7 dage efter skift bestilt. Dette 
imødegået manuelt for de berørte. 129 har bestilt pakkeskifte under ’frit lejde’. Vi skal have kørt 
dem sammen med den eksisterende pakke for at se bevægelsesmønstret. 

– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Intet nyt endnu så tidligt på måneden. 
– Bernt taler med banken om de alt for høje gebyrer (negative renter). 

 
Servicepartner 

– Skader lokaliseret/udbedret:  

 Tunehøj udbedret og  

 Nordgårdsvej 101-111 får skiftet stikledninger.  

 D0-Tinggårdshegnet 49-Tinggårdsvænget 48: Kabel skiftes og tracering ændres, da 
nuværende ligger i en privat have (Tinggårdsvænget 60): Flyttes til af forløbe mellem 
forstærker ved Tinggårdsvænget 62 ved skolesti til ud for Tinggårdsvænget 58, hvor den 
tilsluttes det eksisterende kabel der går til ud for Tinggårdsvænget 48 (i stamvej). Da det er 
en skade behøver de ikke vente. 

 Østerbakken xx: Udskiftet stikledning er ikke nedgravet forskriftsmæssigt ved stander ved 
udskiftning. 

 Nørregade 23x: Vi skal have fulgt op på, om servicepartner har kontaktet ham. 
 

– Tegninger mv. DKTV skulle have fået alle tegninger. 
– Ø-renoveringer -plan. Sydøst: Vi skal sige til DKTV, at de skal prøve at få strøm fra selve trafo-

stationen, og ellers sætte renoveringen i gang (Peter Th). 
– Hovedstation: vedligehold. Intet. FG og KRR mangler at rydde op deroppe. 
– Tilslutning af Bekkers café – vi har vendt denne.  
– Nyt lagerlokale. Bernt tager denne op med Greve kommune 8.6.2018. 

 
Anlæg/Net 

– Status generelt. 
– Pakkeskift: De der skifter til fuldpakke + Internet-only effektueres nu. Internet-only får et GP-filter 

indtil videre. Vi hører Telecenteret, om vi kan få nogle GP-filtre (TL), eller Glenten om nogle gamle 
GP-filtre (BF). Frekvensomlægningen laves først, når vi kender leveringsdato på filtrene, dog 
tidligst 14 dage før den dato. 

– Andet. Fjællestien 6x (lynskade?) + Mimosevej xx (telefonbesked).  
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Internet 
– Status. 
– Router, lagerstatus, det skal vi have oplyst af Knud. 
– Harmonic – status. Vi følger op på Anga. 
– FSA ønsker Remote Phy tilslutning til Tune – gerne i løbet af 2018: 

o Vi laver kalkulation for alle tilslutnings- og driftsomkostninger. GC-forbindelse kortlægges. Vi 
skal have Harmonic’s committment for løsningen (Remote Phy). Testsituation/scenario 
beskrives. 

o Aftale skal beskrive fællesskab og den SLA der ligger i hvordan vores hs er indrettet. 
 
Medlemmer 

– www.tunenet.dk - GDPR - del af mit.tunenet.dk – der skal relation og ansvar beskrives. 
– Remindere/opfølgning/forglemmelser. 

 
GDPR 

– Beredskab, definitioner, beskrivelser osv. Vi skal have lavet dataansvarsbeskrivelse og 
databehandleraftale. Følge op overfor Panther Applications. 

 
Evt. 

– Intet denne gang. 

http://www.tunenet.dk/

