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Dagsorden til bestyrelsesmøde 12.11.2014. 
 
Afholdt i Tunehallen, kl 19-22.  
 
Til stede: Alle.  Afbud fra Dan B. 
Referent: Tage Lauritsen. 
  
Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning.  
Illustrationer skal ses som bilagt til referatet  
 
1. Næste møde 

- Planlagt 2 møder frem i tid: 9/12 og 27/1-2015 

- Medlemsmøde dato og sted 26/2-2015, Menighedscentret 

- Generalforsamling dato og sted, 30/4-2015, Menighedscentret 
 

2. Signalforsyning 

- Status. Signalafbrydelse 26/11-2015 kl 04.00-05.30. Alle GCs switche skal firmware-opdateres. Det er 
kedeligt, at rykkere for et møde med GCs ledelse ikke besvares. 

- Forsyningen. Redundansen på Tunesiden skal bringes i orden. Det hænger på GC. 
 

3. Økonomi 

- Status 

- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Kun ganske [usædvanligt] få skylder. Følgende lukkes: 
Lyrestien xxx (lejer som ikke reagerer/er flyttet), Elkærparken xxx (ikke betalt i 4 mdr.) og yyy 
(manglende overholdt afdragsaftale).  

- Vi mangler at få regning fra Canal Digital for de supplerende sportskanaler (8+9). 
 

4. Servicepartner 

- Fejl på net/anlæg – udbedres: 

a) Standerskifte. Jf. Knuds liste over hvad der skal udbedres. Vi skal have en status over hvilke der er 
udbedret og hvad der er gjort. VI har endnu ikke fået nogen regninger på det. Asfalt retablering er 
ukurant udført. 

b) Evt fastsæt møde med ES. Vi skal have et møde asap.  

c) Vi skal have slutstandermålingen gjort færdig (mod betaling), så vi har et fuldstændigt billede. Når 
de ikke har kunnet få adgang til eller ikke kan finde en stander/skab, så skal de kontakte Knud 
telefonisk straks. Når vi har resultatet for slutstanderne kan møde afholdes. 

d) konnektorer. Der udvælges tre D3-strenge med 11/73. Forslag: Tinggårdshegnet 2-14, Hyrdestien 
(vand i kabel), Tinggårdsvænget 89-111 skal bringes op til niveau 

e) Tilbud for skift af kabel Tinggårdsvænget 50-54, jf. skitse fra ES. Tilbud, men arbejdet skal 
igangsættes. 

f) Hvis der er en gl. fluesmækkerstander erstatning skal den skiftes, når der alligevel graves. 
Tinggårdshegnet og Lundegårdshaven er ”udstyret” med sådanne. 
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5. Hovedstation 

- Oprydning status ? 

- Evt øvrigt udeståender. UPS software skal opsættes i server. Tages med Mark og Casper. Nye diske 
ibrugtages i server. 

- Vi talte om at indlede oprydning i de analoge kanaler. 

- EPG: Viasat har fået besked om, at de skal bringe deres EPG i orden. Glenten er gået over til Broadcast 
Manager (BM) og ny ren dansk EPG og vi talte om at introducere denne i Tune. 
 

6. Net 

- Status generelt. 

- Ø-opdeling - igangsætning ? Vi har lavet optælling af antal homes passed (abn.+ikke-abn.) og laver den 
konkrete plan i denne uge. KRR og Tage tager fat i graver/installatør. 

- Andet 
 

7. Internet 

- Status generelt. 

- Kapacitet forøgelse og udbygning, forventet stigning næste ½ år. Vi iværksætter udvidelse af backbone 
kapacitet straks. Det indebærer udskiftning af firewall og indsættelse af en switch mere. Dette 
sammenbygges med redundansen for TV. Der skal udvides fra 64 til 96 licenser downstream, 32 til 48 
upstream. Dette finansieres for hardwarens vedkommende via DLL, der har 0% rente pt. Vi skal have 
dokumentation og udskrift af konfigurationerne. 

- Vi prøver at få solgt NetEnforceren, der ikke kan køre over 1 Gbit. JNY har navn på ny dansk distributør. 

- Router- software situation ? 3940L Netgear SMC rundt om hjørnet.   

- Wifi accesspoints test ? Flemming har testet tre APer. Har testet Dlink og LinkSys, kan ikke få ZyXEL til til 
at køre. Linksys koster 359 kr. Flemming udleverede bilag med målinger. 

- Vi kontakter medlem i industrihegnet med en 2434 for support omkring wifi, og der sammenlignes med 
en 3925. Det gør Flemming.  

- Antal tilsluttede Internet, antal tilsluttede de forskellige pakker. 
 

8. Samarbejde med andre. 

- Flimmer – statusmøde dato ? Bernt tager skridt til dato 

- Vindinge – statusmøde dato? Do. 
 

9. Hjemmesiden 

- Er der nye tiltag ? 

- Resultat og formidling af spørgeskema undersøgelsen 

- Øvrigt 
 

10. Medlemmer 

- Greve Boligselskab anmoder om møde. Vi vil gerne, at medlemmerne betaler for Tune Kabelnet med det 
som Tune Kabelnet får. Evt. at Tune Kabelnets andel posteres tydeligt. Bernt og Peter tager møde med 
GB. 

- Formidling af spørgeskemaundersøgelsen. Lægges op på hjemmesiden til resultaterne.  

http://www.tunenet.dk/
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- Vedtægter – Vindinge, Flimmer samarbejdsaftale. Venter til senere. 
 
11. Remindere/opfølgning/forglemmelser:  

- Runevej xx, Byagerlunden xx: Der skal følges op med tjek af ethernetsiden af hans router. 

- Tune Parkvej xx: Tage 
 

12. Øvrigt 

- Vejledning til 3928.  

- ÆØÅ på pakkevalg (skift til utf-8 mangler dér) 

- Printervenlig udgave af pakkestrukturen. 

- Nyt fra Bech-Bruun: Intet nyt. 

- Mail-oprydninger. De adresser, som folk har meldt tilbage om kan, skal slettes. 

- Panther – evt. nyheder/ændringer. Ingen bemærkninger 

- Telefoni løsning ? ingen bemærkninger 

- Pris struktur for 2015 ? Uændret.  

- Julefrokost - Januar? Ingen bemærkninger 
 

13. Huskeliste 

- Medlemsmøde 

- Generalforsamling 

- Evt net og andre udvidelser ? 


