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Referat af bestyrelsesmøde 16.11.2015. 
  
Referent: Tage Lauritsen 
Til stede: Alle undtagen Kenneth. 
 
Referat fra sidste møde godkendelse/bemærkning.  
 
Næste møde 
- Planlagt 3 møder frem i tid: 7. december ’15; 12. januar og 16. februar 2016. Kenneth afbud til 

12.1.16. 
 

Signalforsyning 
- Status. Web-TV havde været utilgængeligt i et øjeblik, konstaterede P.Th., som kontaktede Glenten. 

Inden de kunne verificere det, var signalet tilbage igen.  
- Intern klage over, at Web-TV’s TV2 udgave forbyder enhver form for spoling. Det er ens for alle, 

også f.eks. for kunder til YS’ Web-TV hvilket fremgår af talrige indlæg på recordere.dk/flatpanels.dk 
om dette emne. Hbb-TV er et godt alternativ. DR har fået lavet en slovensk variant af en Hbb-app til 
Samsung. 

 
Økonomi 
- Status: Regnskabet kommer til at lande omkring 0, da der fortsat er brugt en del til digital 

opgradering. 
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: Ganske fornuftigt. Låneroutere skal deaktiveres 

eller skiftes og betales.  
- Vi har et medlem, der ikke vil betale gæld til Tune Kabelnet ved overtagelse af ejendommen. 

Korrespondance med smart advokat, men medlemmet indvilger i at betale, under protest. VI har 
bedt ejendomsmægler oplyse, under hvilken form ejendommen er solgt (tvang/ikke-tvang) og om 
det er oplyst til køber, at der var gæld til TKN i ejendommen. Når man træder ind i et medlemskab, 
så følger dermed, at man også overtager gæld til TKN på ejendommen. Det er jo netop 
ejendomsmæglers rolle at sikre refusionsopgørelsen.  

- Medlem i GB er også lukket pga. TV-pakke gæld. For hver lukket måned nedskrives gælden med 
grundpakketaksten til TKN pr md. 
 

Servicepartner 
- Fejl på net/anlæg: En forstærker i Tune Bygade skiftet. Servicefirmaet meddelte, at denne er 11 år 

gammel, og dermed skal TKN betale for forstærkeren. Hvad der sker med den gamle; om denne 
sendes til refurbishing, ved vi ikke. Fremover skal vi i servicerapporten have fastslået alder på 
samtlige forstærkere. 

- Analoge returvejsovervågning skal genopsættes. 
- Øvrigt: Vi taler med ES om service-kontrakten efter 31.12.2016. 
- Samarbejdet: Der har været et par ting fra begge sider. Vi har haft en drøftelse og er indstillet på, at 

vi skal have tingene til at lykkes. 
- Tegninger revideres efter ø-opdelingen. Dette er fortsat Tage og Kenneth, der skal sikre dette 

sammen med ES. Det bemærkedes, at vi savner afstandsangivelser til skellinjer på tegningerne. De 6 



 

Side 2 af 3 

 

tegninger skal flettes sammen til 1, så man kan finde det hele derfra, ved at klikke på et hovedkort, 
og derfra gå til den relevante ø. 

 
Hovedstation 
- Udeståender: Appear-boksen skal skiftes; dette ordres til lige efter nytår. Det vil udløse en ny 

kanalsøgning. 
- Mast/Antenner 
- A2012: Aftalen med Viasat på plads, herunder web-tv. Discovery-SBS og TV2 mangler aftale. TV2 

inviterer til foredrag om deres priser, som vi har sagt nej til, da de ikke vil diskutere dem. Der er 
annonceret prisstigninger på over 50% for 2 af kanalerne. 

- Det bemærkedes, at web-tv havde problemer med lipsync af lyden på DR og TV2. 
- Mast og antenner: Vi undlader at pille dem ned før vi har redundans gennem det sidste stykke øst-

ud gennem xx, da de giver en sikkerhedsmulighed. Vi følger op på henvendelse forening xx for at 
inddrage dem i dette. De gamle modtagere til nødforsyning var baseret på modtagelse af MPEG2-
programmerne fra satellit, og idet MPEG2 ophører, så er de modtagere til det formål forældede. Vi 
overvejer derfor én gang til hvilke antenner, der skal bibeholdes aht. denne sikkerhed. Der skal i så 
fald anskaffes et TV2 kort fra Boxer til dette formål. 

- ESX-servere: Der er tilføjet en ny fysisk maskine. Men vi kan ikke tilgå den udefra; dette skal vi have 
fikset (NetDesign). Mark får det løst. Vi overvejer at flytte Panther over på denne. 

- Backup. Mark koordinerer Veam backup med Panther. 
 
Anlæg 
- Status.  
- Ø-opdeling/Rest-opdeling: Kun tegninger mangler at blive ajourført desformedelst, se ovenfor. 
- Andet: Vi skal have cacao-programmet til at læse det med. 

 
Internet 
- Status 
- Kapacitet/Forbrugsstatus: Opgraderet til 1,8 Gbit 29.10.2015. 
- Router- status: 10 tilbage. Næste leverancemulighed ca. 1.12.2015 
- Nye IP-adresser lægges ind de relevante steder. Mark tager det op for reverse NS med Gullestrup 

DNS. 
- Klage over misbrug fra Paramount. 
- Greylisting på Smartermail: Denne metode anser vi for forældet og vi stopper det for alle. Vi tager 

information med om det under mail-vejledning på hjemmesiden, så at den enkelte selv kan tilvælge 
det. 

- Ageren efter mail-henvendelser: Mark foreslår at vi lader alle mails flyde ind i Zendesk, med det 
formål, at vi deler én mail-tråd. 

- Vi talte om en reklamekampagne. 
- Medlem foreslår en favorabel ombytning af EPC2434. Knud giver manden et tilbud på en epc3928 til 

500 kr. 
- Tune NØ – Internetløsning, web-tv løsning - etablering. Flemming fortalte om det bestilte udstyr. 
- Tage skal se efter ubenyttede hjemtagne-til-undersøgelse-routere. 
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Samarbejde med andre 
- A2012:  Nye aftaler under etablering.  
- Mark viste en app-fejl på sin nye iPhone6, ios9. 
 
WWW.TUNENET.dk 

- Hjemmeside evt. justeringer. Vi skal have gjort noget ved det store billede i toppen. Tage taler med 
Hanneke. Knud kommer med en liste over uhensigtsmæssigheder på en mail, med meta-ord, der 
bør lægges ind på artiklerne. Der laves et login til Mark til administrator på hjemmesiden. 

 
Medlemmer 
- Iab. 
 
Øvrigt 
- Panther – evt. nyheder. Peter tager en snak med HKT hos PA. Kan vi få en mærkning i 

modembilledet, så man kan se typen. 
- Andet. Sletning af overflødige e-mails.  
 
Huskeliste 
- Medlemsmøde: 29. feb. 
- Generalforsamling: 26. april. 

http://www.tunenet.dk/

