
 

TKN-BESTYRELSESMØDE 3. maj 2010 i Tunehallen 
 

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

Fraværende: Flemming (afbud) 

 

Referat fra sidste møde: 

Bestyrelsesmøde 6. april  Godkendt. 

 

Korrespondance Indgående: 

I henhold til mailsystem.  

 

Korrespondance Udgående: 

I henhold til mailsystem 

  

TV/radio-leverancer  

YouSee signal igangsat 7. april 2010.  

110 grundpakkemedlemmer, 150 mellempakke 

Problemer med billedstørrelser analog og EPG. EPG kræver ifølge vore kilder ”open tv  standard”. 

Tage undersøger sagen hos YouSeee.  

En del medlemmer har haft problemer med indstråling. Det skyldes deres kabler og stik, der ikke er 

tilstrækkelig afskærmet. 

  

Økonomi 

 

Vedligeholdelse: 
Ny servicegennemgang skal foretages i forbindelse med omlægning til YouSee. Servicekontrakt 

opsiges med henblik på genforhandling. 

Back ud forsøges gennemført, så DR1, DR2 og TV2 kan etableres som ”nødkanaler” i tilfælde af 

kabelbrud. Programmerne på samme kanaler som på YouSee signalet. 

Periodisk fejl i Tinggårdsvænget undersøges. 

 

Udvidelser /Teknisk opgradering:  

 

Omlægninger – Radio/TV: 

 

FDA: 

 

TV Tune: 

Generalforsamling:  Bernt Freiberg formand. 

TV-House løsning uden tekst tv indkøbes til forbedring af lokal-tv signalet.  Undersøger som lovet 

vort udstyr for eventuelle fejl. 

 

Internet:  
Ny NetEnforcer installeret og kører, men endnu ikke optimalt tilrettet. 

Der er 1036 aktive routere, 2 i kø.  

Ny software på CNR-server i hovedstation. Software lagt på. Igangsætning pågår. Opgradering til 

DOCSIS 3.0 påbegyndt.  Offentlige IP/PA/PI-adresser tildeles alle internetmedlemmer.   

Forventes gennemført 25.-26. maj. Annonceres på hjemmeside, at hjemmearbejde de pågældende 

dage ikke kan forventes. 



 

Aftale indgået om  større internetkapacitet. Hastighed er fordoblet fra 100 - til 200 Mbit, når 

hardware er klar.  

 

Gamle Bydel: 

 

Generalforsamling 

Generalforsamling  22. april med ca. 120 fremmødte. Bestyrelsen og suppleanter fortsætter uændret. 

 

Diverse 

Der foreligger en ny version af Admin. Denne skal snarest lægges op på en af de ny servere.  

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

TKN Jubilæum 40 år oktober 2010, evt i forbindelse med Tune by Night. 
 

Næste møder: 

Næste bestyrelsesmøde mandag 7. juni 

 


