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Referat af bestyrelsesmøde 08.01.2019. 
 
Til stede:  Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen,  

Kenneth Runge Rossen, Mark Andersen. 
Afbud:  Bernt Freiberg, Knud Reinhardt. 
 
Referent:  Tage Lauritsen 
Referat fra sidste møde: Godkendt. 
 
Næste møde 

– Tirsdag 5.2.2019. ok. Husk at tjekke bestilling af lokalet. 
 
Signalforsyning TV 

– Forsyningen status. Der har været lidt Teracom1 ustabilitet en enkelt dag indenfor seneste måned. 
– EPG. EPG opdateringer sker langsomt. Vi undersøger hvorfor! – Måske modulet skal resettes. 
– Evt afbrydelser. Ingen.  

 
Økonomi 

– Status: Vi lander på det budgetterede (undtaget, at vi ikke har renoveret en tredje ø i 2018).  
Fordel af at sætte pengene i det pengeinstitut vi benytter: Langt lavere renteudgift. 

– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: Ikke kommet fra Nets endnu (fordi: vi er i starten 
af måneden). Kasserer forventer ca. 100, der mangler at betale. På spørgsmål om at få kontoudtog 
skal det altid oplyses, at medlemmer selv kan trække deres kontoudtog via selvbetjeningen. 

– Tilbud på næste ø-renovering indhentes hos Dansk Kabel TV samt KK-Partner. Vi henter tilbud på 
opgradering af: Østerbakken, Midt og Nordøst. Så mangler vi: Elkærparken, Nordvest, Syd, 
Center/Træ. Kenneth finder tegninger på de tre øer frem. ES Kabel TV (den tidligere servicepartner 
før 1.4.2018) fik aldrig lavet diagrammer for Tinghaven (del af Syd-øen), så dér har vi bare de 
oprindelige Multicom-diagrammer. 

 
Servicepartner 

– Vi holder møde med servicechef Bjarne Dalgaard fra DKTV 11.1.2019.  
– Se i øvrigt under Anlæg/Net. 

 
Hovedstation 

– Vedligehold/udbygning – Greve kommune besøges af formand Bernt medio januar - efter hans 
ferie.  

– Første Remote Phy-enhed er ankommet i Telecenteret. Vi afventer SFP-enheder. Vi tester Gigabit 
konfiguration i Docsis 3.1 på server udlånt af Harmonic. 

– Vi mangler at konfigurere blid shutdown på UPS. Mark ansvarlig. 
 
Anlæg/Net 

– Skader lokaliseret/udbedret:  
o Der er skiftet kabler i Byagerparken under forstærker ved nr. 101. Dette skal lægges ind i 

dokumentationen.  
o Vi har modtaget reviderede tegninger (diagrammer) for Sydøst og Sydvest.  
o Vi mangler et opdateret oversigtskort for Sydøst.  
o Vi har af KK fået et tilsvarende Micado-kort for Sydvest. Dette blev vist og gennemgået på 

mødet. 

                                                           
1
 De fra Teracom-forsynede kanaler til Glenten, bl.a. DR-kanalerne 
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o KK har påpeget nogle kabelskader for ”Sibirien”. Beslutning: Vi venter 
lidt og samler disse til en samlet udbedring, f.eks. sommer 2019, efter at 
flere øer er ordnet. 

o KRR kontakter på bestyrelsens vegne Bjarne Dalgaard med henblik på 
møde torsdag 10. jan. 2019. Det blev 11.1.2018. 

– Status generelt. Vi hører Globalconnect (GC) (Allan Flaskjær) om status på den aftalte samgravning 
til Telenor-masten Industrihegnet 8. Vi skal have gransket aftalen med GC om afsnittet Tune Parkvej 
-> tages op på møde med GC. 
 

Internet 
– Status generelt. 
– Kapacitet, forbrug, reserve. Vi laver nu aftale med GC, men som percentilaftale (95%). Prisen er den 

samme, men vi kan gå over i korte perioder uden at det koster mere (4,6 Gbit på en 4 Gbit aftale). Vi 
kan hæve den committede kapacitet on demand uden ventetid, og med tilbagevirkende kraft. Vi 
søger et møde torsdag eller fredag f.m. med GC. Vi søger at få den til 5Gbps for nuværende pris. 36 
mdr. 

– Router, lagerstatus. Ca. 20 stk. 
– Kommende Ø-renoveringer – 2019: Se ovenfor: Østerbakken, Midt og Nordøst. 
– Vindinge  - møde aftales/dato fastsættes – gerne starten af februar.   

 
Medlemmer 

– Remindere/opfølgning/forglemmelser. Vi berørte et par, som tages op på kommende møde med 
DKTV. 
 

Øvrigt 
– Hjemmeside 
– Referater – er de på plads på hjemmesiden – gælder ligeledes medlemsmøde og generalforsamling 
– Gørlev, Fredensborg status: Gørlev under indkøring: Medlemmer og tv-produkter på plads til første 

opkrævning medio januar. Internet starter 1.4.2019. 
– Greve boligselskab nyt. Intet nyt. 
– Telefonslusen: Flemming/Tage ordner denne. 
– Forretningsorden for bestyrelsen m.fl. Afventer BF oplæg. 
– SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA. Ikke berørt. 
– Aftale om om forsyningssamarbejde med Tune Kabelnet – evt associeret medlemskab. Ikke berørt. 

 
Huskeliste 

–  Medlemsmøde og GF: Sættes fremtrædende op på hjemmesiden. 


