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Referat af bestyrelsesmøde 13.08.2015. 
  
Afholdt i Tunehallen, kl 19.00-22.15 
 
Til stede: alle undtagen Kenneth RR. Referent: Tage Lauritsen. 
 
Referat fra sidste møde: Godkendt u/b.  
 
Kommende møder 

- Planlagt 4 møder frem i tid: 15/9 – 19/10 – 16/11 - 7/12 
 

Signalforsyning 
- Status. Kortadministration for tilvalgsprogrammer er nu i faste rammer og sker fuldt 

elektronisk, indberettes via vor egen Panther admin.  
- Peter har set pixelleringer på sit tv – andre gør det ikke: 

Beslutning: Vi vendte lige, hvorvidt signalniveau på TV DVB-C ud af hs. er på mærkerne (ikke 
internet DS). Det skal vi lige have tjekket.  Vi ber KRR lige tjekke dette.  
Tage hører Claus i Odense, om der er nået en grænse indenfor GC-fibernet-forbindelsens 
kapacitet, at de ikke rammer loftet for forbindelsens kapacitet. 

 
Økonomi 

- Status. Vi følger budgettet. 
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Gennemgået skyldnere (23 skylder over 100 

kr, heraf 1 lukket, og 10 over 2400 kr). 
 
Servicepartner 

- Status: Stor utilfredshed, en række eksempler gennemgået. Tage skriver fredag 14.8., og BF 
følger op. Det er ikke acceptabelt, at der ved tilbud om stikledning automatisk samtidigt 
tilbydes gravning og det hele blot slås sammen i en pris på 10.000 kr. 

 
Fejl på net/anlæg 

- Vi holder os til, at de, som vi har fundet via standerregistret med USRX fejl, SKAL tjekkes. 
 
Hovedstation 

- Evt Udeståender. 
- Køl: FG har nu sat registrering af strømforbruget pr time op for de to kølere. FG tager kontakt 

til Kunaco og får optimeret den mekaniske indstilling af de to kølere. 
- Tage prøver at få solgt GoBackTV udstyret. 
- Nedtagning af brugte udstyr fra mast: FG og KRR. 
- El installation: Separate gruppe-el-målere er nu opsat (opgave afsluttet). 
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Net 
- Status 
- Ø-opdeling: KRR og JNY skal gøre dette asap, dog med respekt for varslingsfrister. Kenneth 

aftaler med NetDesign 
 

Internet 
- Status. Stadig netto tilmelding (antal Tune: Vindinge: Flimmer: ) 
- Kapacitet status. Vi hører Glenten, om der er kapacitet nok til TV (Tage) 
- Vi skal udvide Internet med 300 Mbps (Tage) 
- Router- status – software versioner, og indkøb. Der er købt 20 d. 11.8. – de indlægges lørdag. 
- Panther: Vi skal op på modemprovisioneringsmetode ”CM2” – Peter giver besked til PA. 

 
Tune NØ.  

- Afventer trådløs test ved Tune-hallen (tennis) (Flemming / Tage) 
 
TV Tune 

- Kanal i Tune Kabelnet  -  etablering efter sommerferien (Peter). 
 
Samarbejde med andre 

- Vi satser på et møde primo september.  
- Flimmer. 
- Vindinge. 
- A2012. intet nyt. Vi afventer udspil fra BF.  

 
WWW.TUNENET.dk 

- Hjemmeside evt. justeringer. Opdateret med mail for windows10. Vi skal have set på 
søgefunktioner (Mark+Tage). 
 

http://www.tunenet.dk/

