
 

Side 1 af 2 
 

Referat af bestyrelsesmøde 24.02.2015. 
 
Til stede: Alle.  
Referent: Tage Lauritsen  
Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning. 
 
Indledende replik fra Knud Reinhardt om samarbejdet i bestyrelsen. Efter en drøftelse nåede vi frem til at 
fortsætte dette. Det blev bemærket, at det daglige arbejde, og punktlig opfølgning af sager er yderst vigtigt, og at 
ingen skal køre et sololøb, der bare splitter bestyrelsen i stumper og stykker. Dan gik kl 20.32. 
 
Næste møde 

- Planlagt 2 møder frem i tid: 16.3 og 20.4.2015 
Signalforsyning 
                             - Status. Strømafbrydelsen 8.2. KRR Vi skal have et møde, hvor vi aftaler procedurer fremover. 
PTH UPS’en skal tage spidserne. Vi skal aftale med Mark, at der tages løbende backup af alle Cisco-enheder, og at 
disse er til rådighed på USB. Det aftales med Mark, at alle konfigurationerne gemmes på Google drevet og sendes 
til os på mail. 
 
Økonomi 
                             - Status 
Restancelisten. 2 er lukkede, en mere står for lukning  
                             - Udeståender / medlemmers manglede betalinger Liste gennemgået. 
Resultatopgørelse: 
Regnskab gennemgået og godkendt.  
 
Servicepartner 

- Fejl på net / anlæg: 
Vi skal have Plejlstien xx klaret. Det der er gjort, er ikke ok. Nøgleboks skal flyttes over (låsen lægges om, 
men det er et problem med, at den anden er en rullelås). 

 
Hovedstation 
                             - Udeståender 
                             - El installation. HPFI skal omlægges så den er gruppe opdelt, og med hver sin (indbyggede) 
sikring. Husk, at det skal være 16 Amp. til CMTS og de ekstra til 16 A. Mastens tilstand skal kontrolleres. Flemming 
og Kenneth piller antenner ned. Kenneth ombygget rack-reoler. Vi skal have fat i Claus og Egill (Glenten Odense) 
for at få sat det pænere, som de har lavet, så der skabes plads til nye fiberskuffer. Vi kan melde ud til 
generalforsamlingen, at vi fra efteråret piller en del analoge ned. Det blev bemærket, at de analoge kanaler ikke 
pt. optager unødig plads i frekvensspektret. 
 
Net 
                            - Status generelt. Det kører fint. 
                            - Ø-opdeling: Tilbud på splidsearbejde accepteres. Vi mangler pris på el-tilslutningen. PV Greve 
forlanger nye graveansøgninger; det ordner graveren. Det udføres decentralt, men det meste arbejde udføres, så 
nedetiden vil være maks. 15 minutter. Vestergade, Nørregade, Elkærparken, Lundevej, Almuevej. 
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                            - Andet: Vi skal sikre, at mange mand ikke står på nakken af hinanden d. 10. 
marts, hvor der sker mindre ombygning i hs. Der afbrydes tidligst kl. 08.00. 
 
Internet 
                            - Status – antal tilslutninger. 1315 tilslutninger. 
                            - Kapacitet forøgelsen og ombygning i HS – 10 marts 

             - Router- status. Vi kører videre med EPC3940AL – vi køber 10 mere. Lægges over til Knud. 
             - Wifi accesspoints test – endelige anbefalinger ? Vi skriver ikke ”anbefalinger”, men at ”vi har 

erfaring med at de virker”. 
             - Tune NØ – Internetløsning -  mulighed? Vi bør opsætte en sender op i en mast lokalt i området. 

Samarbejde med MyWebCityNettet? – Tage spørger dem. Ellers Djursland/Randers. 
 

TV Tune 
                            - Digital løsning? Peter skriver til TV-House, som har en ny full HD løsning. 
 
WWW.TUNENET.DK 

- Nyt oplæg til CMS-baseret responsive design udført i Joomla modtaget - tiltag? Vi går videre i 
hastigt tempo. Vi lader designeren arbejde videre. Vi vil godt have et tilbud på at gøre det færdigt, så hun 
honoreres for det kæmpe arbejde, der indtil nu er nedlagt i det, derefter overtager vi det daglige. 

- Joomla/Wordpress – vi fortsætter med Joomla. 
Medlemmer 
Øvrigt 
                             - Kort ref af Glenten Generalforsamlingen i Odense, Bernt: TV2 Fri og –Sport tages ind. Bestyrelsen 
genvalgt. 100 til stede. Omsætter for 75 mio kr, der købes tv-programmer for ca 55 mio kr. 5½ person ansat + 5 
biler. Bemanding fra kl 7-23. 
                             - Windows 10 – nye muligheder 

- JMB skal underskrive NDA-erklæring. 
- Vi bør inddrage Steen Olsen Elk.pk 158, Hanneke og Jørgen og Peter Krüpl, som så også skal underskrive 

NDA.  
- Alle der deltager i udviklings- og supportarbejde for TKN skal skrive under på en NDA. 
-  

Huskeliste 

                             - Medlemsmødet. Praktisk: Nøgle Knud. Drikkevarer: Knud bestiller drikkevarer i Brugsen, 
Flemming henter: 3 ks øl 2 ks vand. Vi mødes kl. 18.30. Flemming medbringer et langt VGA-kabel. 
 

                             - Generalforsamlingen. Iab. 

http://www.tunenet.dk/

