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Referat af bestyrelsesmøde 20.04.2015. 
  
Afholdt i Tunehallen, kl 19-22.  
 
Til stede: alle. Referent: Tage Lauritsen.  
 
Referat fra sidste møde – Godkendt. Det bemærkes, at referat skal fremsendes senest 8 dage efter mødet.  
 
Næste møde 

- 30. april (GF) og 11. maj. 
 

Signalforsyning 
- Status. GC afbryder det ene redundante ben nat til 27.4.2015. Ellers iab. 

 
Økonomi 

- Status. Peter Thornemann gennemgik udestående debitorer. Regnskab er godkendt af internet og 
eksterne revisorer uden påtaler. 

- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: Skæppestien xx skal lukkes. Byagerparken xx skal 
til inkasso. Ligeledes Østerbakken xx, Runevej xx, Lyrestien xx, Nørregade xx og Lundegårdsparken 
xx. 

 
Servicepartner 

- Diverse på net/anlæg: Vi får skiftet kabler/renoveret 3 steder. Tinggårdsvænget 70-111, Hyrdestien, 
Lundegårdsparken ulige nr 1-23.  

- Vi får data på elektronisk form fra Cacao-systemet. Se særskilt referat fra mødet (udsendt på mail 
21/4-2015).  

- Vi får et tilbud/overslag på pris for at få hele beregningsgrundlaget ind i Cacao. Vi kan derved også 
få nye matrikel-kort. Vi får fra start så også denne doku. udleveret up front. 

- Skab i Elkærparken xx’s udhus fjernes IKKE.  
 

Hovedstation 
- Evt Udeståender. Kenneth og Flemming afventer godt vejr for at pille antenner ned. Kenneth 

mangler at få opsat nodeudstyr til ø-opdelingen. Kenneth opsætter et par strømskinner mere, én i 
hvert rack (”futtog”). 

- Ole fra NM skal lave en stikkontakt mere. Kenneth laver en markering på væggen for placering af 
denne. 

- Vi talte med Dan B om mulig føringsvej fra hs. til hans redaktionsbutik, for at lokalisere den faktiske 
føringsvej og muligt kabel. Knud kommer derover, når Hans Jeppesen (Fotohans) er til stede. 
 

Net 
- Ø-opdeling: Fiberarbejdet afsluttes 22.4. Der er lavet strøm ved Lundevej, mangler ved 

Byagerparken 2/22/46. Der bliver en lille afbrydelse af Elkærparken, når nettet lægges om. Den 
længste afbrydelse bliver på Sydvest. Der bliver 1 times afbrydelse ifm. omlægningen på Almuevej. 
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Øerne navngives efter nodeadresse. Ombygningen af HS er det sidste, der skal gøres ifm. ø-
delingen. Kenneth bad Tage lave mere detaljeret kort over de nye øer. 

- Flemming spurgte, om kopi af konfig-filer lagt op i fællesdokumentationen. 
 
Internet 

- Status: 70% penetration. Der skal laves alarm-system.  
- Router- status. Der skal rettes, så der på hjemmesiden om EPC2434 står, at den godt kan bruges til 

at streame tv, men ikke i større omfang trådløst. Vi køber 30 stk. 3940 fra ND.  
- Tune NØ – Next step  - Plan ? Vi fortsætter hidtidige plan. Vi burde kunne opsætte antenneudstyr i 

en eller to lygtepæle. Vi vil kunne dække 70% af den gennemsnitlige tv-seening, i og med at vi har 
web-tv. Bernt har fået 2 henvendelser derfra. Flemming henter et tilbud på materiellet fra den 
aftalte leverandør. Vi skal afdække: 

 Kan vi sætte noget op? 

 Hvad koster det? 
o I hs 
o Hos klient 

 Virker det? 
Pris vil være som grundpakke + Internet, lig ca. 180 kr/md. 
 

TV Tune 
- Kanal i Tune Kabelnet regi -  evt. etablering. Vi udskyder det til efteråret indtil videre.  
- Kabel kommer ind i Tune-hallen 6. maj. 

 
Samarbejdende foreninger  

- Vort samarbejde med Glenten: Udvides med 2 mindre foreninger, og en større pr. 1.1. Målet bliver 
50.000 i løbet af 2016. Flere tiltag på WebTV delen, og play-løsninger. Peter: Vi skal overveje, om 5-
pakke strukturen er økonomisk helhedsmæssigt forsvarlig: De 4,6% i sportspakken kunne måske 
bare henvises til fuldpakken, derved ville vi kunne undgå en uhensigtsmæssig pris på 8’eren og 
9’eren. Bernt redegjorde for udviklingen i programforhandlingerne, bl.a. omkring digitalt tilvalg af 
f.eks. temapakker. 

- Kort ordveksling, hvor Peter redegjorde for administration af bland- produkterne: Bland20 
forudsætter at YS får administrationen af medlemsopkrævningen. Bland10 og Bland39 kan 
foreningen derimod godt selv få lov at administrere opkrævningen af. Medlemmerne kommer til at 
blive ejet af YS/TDC for deres tv-forbrug. 
  

WWW.TUNENET.dk 
- Hjemmeside og selvbetjening. Der efterlyses printvenlig pakkeoversigt. Billedet øverst er alt for 

stort. 
- Selvbetjeningen: Vi har i dag fået godkendelsen fra Nets til kortbetaling, så det sættes i værk. 

Problem med opkrævning for abonnementer og engangspriser. Der åbnes kun for tilmelding til 
Internet, ikke tv-pakker indtil videre.  
 

Medlemmer 
- Remindere/opfølgning/forglemmelser: Knud har en liste, som kommer på mailen.  

http://www.tunenet.dk/
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- Sager om låneroutere til Lundegårdsparken xx, Egevej xx, mfl. afsluttes. 
- Byagerparken xx: Skal have en faktura på en epc3940. 
- Låneroutere skal faktureres efter 14 dage, hvis de ikke returneres. De skal kunne betales via kort 

med den nye kortbetaling.  
- Strømsagervej xx: Peter/Knud foreslår: Hvis problemet kommer igen: Slet den helt, og læg den ind 

igen. 
 
Generalforsamling 

- Øl & vand – hvem henter: Knud bestiller 3 ks øl og 1 ks vand, Flemming henter. Knud henter nøgle. 
- Ønskes spec. punkter med i beretningen ? Vi kunne overveje en skriftlig udsendt sammen med 

dagsorden og så bare supplere med en mundtlig. 
- Vi indstiller Mark Andersen til at komme med som suppleant i bestyrelsen. 

 
Øvrigt 

- Panther – evt. nyheder. Peter efterlyser nyhedsbrev (e) fra Panther. 
- Windows 10. Bernt spør, om nogen i bestyrelsen forventer problemer dermed. 


