
 

TKN-BESTYRELSESMØDE 9. august 2010 Tunehallen 
 

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

Fraværende: Ingen 

 

Referat fra sidste møde: 

Bestyrelsesmøde 5. juli Godkendt. 

 

Korrespondance Indgående: 

I henhold til mailsystem.  

 

Korrespondance Udgående: 

I henhold til mailsystem 

  

TV/radio-leverancer  

 

Økonomi 

Ca. 37 i restance. Nogle skal lukkes 

 

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

ifølge Dansk Kabel TV. Rapport afventes. 

Servicekontrakt er opsagt. Genforhandling ønskes. Dansk Kabel TV mener først, at kontrakten kan 

opsiges til foråret. Løber til 28. februar 2011.  

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

kabelbrud. Programmerne på samme kanaler som på YouSee signalet. (Kenneth) 

 

Udvidelser /Teknisk opgradering:  

 

Omlægninger – Radio/TV: Punktet udgået ved fremtidige møder, da det er blevet overflødigt 

 

FDA: 

 

TV Tune: 

Kenneth tjekker systemet og ser, om der kan opnås signalforbedringer med nuværende udstyr for 

eventuelle fejl. 

TV-House løsning uden tekst tv skal købes. (Tage) 

Tage har fået tilbud på andet system, da TV House ikke er vendt tilbage. 

 

Internet: 

Der er 1046 aktive routere, 2 i kø.  

Ny software på CNR-server i hovedstation. Software lagt på. Igangsætning pågår. (Tage) 

Opgradering til DOCSIS 3.0 påbegyndt. Fungeret siden 15. juni. Offentlige IP/PA/PI-adresser 

tildeles alle internetmedlemmer. 

Medlemmer (40) får tilbud om at udskifte ZyXel routere for 250 kroner inden 15/9, da vi ikke 

længere kan supportere den.  Indkøber yderligere 50. 

 

Gamle Bydel 

 

Generalforsamling 



 

Referat skal lægges ud 

 

Diverse 

Der foreligger en ny version af Admin. Denne er lagt op på server. Test igangsat.  

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

TKN Jubilæum 40 år oktober 2010.  YouSee er interesseret i at medvirke i event.  

Henvendelse fra TIF om internetforbindelse til hallerne i forbindelse med opførelse af Tunehal 3.  

Sagen undersøges og tilbud givet. (Tage).  

Hærværk mod stander ved Lundegårdskolen. Tilbud indhentes på udskiftning ASP. 

Filterpåsætning er i gang. Skal mærkes op. Mangler filtre til at blive færdig. Mangler at sætte filtre 

på ca. 190 tilslutninger. 

Medlemsmøde 24. februar. Generalforsamling evt.26. april 
 

 

Næste møder: 

Næste bestyrelsesmøde torsdag 9. september 
 


