
 

BESTYRELSESMØDE 3. marts i Tunehallen 
 

Til stede: Bernt, Peter, Knud, Tage, Kenneth, Dan og Flemming. 

Fraværende: Ingen 

 

Referat fra sidste møde: 

Bestyrelsesmøde 9. februar. Godkendt. 

 

Korrespondance Indgående: 

I henhold til mailsystem. 
 

Korrespondance Udgående: 

 
 

Økonomi: 

70 mangler betaling af kontingent. Rykkes. 

Budget blev præsenteret på medlemsmødet. Budget ændret fra 2800 kroner for stor pakke til 2900 

kroner. 

Bernt og Peter har møde med revisoren torsdag den 5 marts om regnskabet. Bernt og Peter attesterer 

bestyrelsesmiddag. 

 

Vedligeholdelse: 

Nyt kontraktoplæg modtaget fra DK-TV. Bestyrelsen gennemlæser, og tilføjer evt. ændringer. 

Vedr. den årlige servicegennemgang blev det konstateret, at der sidder 6A sikringer ca. 22 steder i 

byen. Det er lykkedes at fremskaffe disse sikringer, som lægges i HS.  

Køleanlæg om vinteren skaber et for tørt miljø i HS. Alarmen reagerer trods laveste indstilling. 

Forsøg indledes med andre indstillinger for at klare problemet. Blæseren sat til. Fugtighed steget, og 

det ønskede resultat er opnået 

 

Udvidelser /Teknisk opgradering:  

Test med IP-TV er igangsat og kører til efter generalforsamlingen. Positiv holdning på 

medlemsmødet til at gøre forsøget permanent for hele Tune Kabelnet. Bestyrelsen indstiller, at alle 

medlemmer SKAL have IPTV-box stillet til rådighed. 

 

Omlægninger – Radio/TV: 

Prøvekanal BBC Prime. Herefter TV3 Puls resten af året. 

Desuden bliver DR Update erstattet med TV2 News i 45 dage frem til 30. april. Bestyrelsen besøger 

TV2 News. 30. marts klokken 17 foreslået. 

SBS Kanal 6 bliver vederlagsbelagt fra 1. januar 2010. SBS har bedt om en fremvisning af vores 

hovedstation 

 

FDA: 

Bestyrelsesmedlemmer skal sørge for at logge ind på FDA debatforum for at refreshe systemet 

Region 7 møde 4. marts på Hotel Prindsen i Roskilde. 
 

TV Tune: 

Tune Kabelnet vil se på mulighederne for at sikre en mere aktuel opdatering af TV Tune. Samtidig 

skal TV Tune bruges til orientering om IPTV frem mod generalforsamlingen, hvis det kan lade sig 

gøre 



 

 

Kanalafstemning: 
Ser situationen an i forbindelse med evt. IP-løsning. 

Rækkefølge i valgte kanaler i henhold til afstemning offentliggøres på hjemmesiden. (Tage) 
 

Internet: 

998 aktive routere 1 i kø. 7 tilmeldte men endnu ikke betalte. Kampagnen er fortsat en succes og 

forlænges ind til videre. 

Ny software på server i hovedstation. Skal udføres snarest, efter beslutning om TKN’s net fremtid 

træffes. 

Der mangler stadig at blive skiftet 3 routere. Disse har trods henvendelser fra TKN ikke henvendt 

sig for ombytning. Routerne er derfor lukket. 

Prisen for linecard til CMTS undersøges og billigste løsning iværksættes. 
 

Gamle Bydel: 

Installation på Snoldelevvej ok, men mangler endelig tilslutning. DK TV kontakter og træffer aftale. 

(Knud) 

 

Greve Kommune: 

Iab.  

 

Generalforsamling: 

Generalforsamling tirsdag 28. april. Ingen forslag modtaget. 

Bestyrelsen udarbejder forslag om at indføre IPTV. 

Indkaldelse til generalforsamling udsendes med klubnyt, hvis det kan lade sig gøre. 

Bestyrelsesmedlemmer på valg – Bernt og Tage – genopstiller. Det samme gør suppleanterne. 

 

Diverse:  

Forslag om ”tryk-selv” sluse på telefonsystemet. Flemming undersøger mulighederne. Kontakt taget 

til leverandør for tilbud. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

I admin står alle adresser til 4000 Roskilde. Skal laves om 
 

Tage tager kopier af mails 1/6 2001 til 31/12 2001 
 

Multicom-tegninger konverteres til AND-tegninger . Skal også foreligge elektronisk. 
 

DKTV admin skal ændre alle adresser til 4030 Tune 

 

Næste møder: 

Næste bestyrelsesmøde. 

Torsdag d 2. april kl. 19.00 i Tunehallen 

Tirsdag d. 12. maj kl. 19:00 i Tunehallen. 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet 3. marts 

 


