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Referat af bestyrelsesmøde 09.08.2016. 
 
Samarbejde 

- Vindinge. Gennemgang af muligheder for at øge kapaciteten. I første omgang laves fysisk              
sammenlægning i DS-retningen med den mindst fremvejsbelastede ø i TKN, som så begge 
får 16 DS, men bibeholder hver sin US. Vi satser ikke på mini-CMTS. 

- Fremtidige udvidelser. Vi undersøger muligheder for udvidelse med mere RF-udstyr. 
 
Referat fra sidste møde – godkendt.  

- Vi mangler referat af GF2016. 
- Til stede: alle 

 
Næste møde 

- Bør være planlagt 2 møder frem i tid: 13. sept. og 11 okt. 
 
Signalforsyning TV 

- Forsyningen status: EPGv2 skal rettes: Tage tager det op med ES. Synstolkning undersøges: 
Tage tager det op med Claus i Odense. Hvis vi har pladsen, lægges det på. Det lægges lige 
under filtergrænsen. Programnummer 27 og 28. I den forbindelse skal vi sikre, at der er 
plads til DR2 i HD. 

- Evt afbrydelser: Ingen. 
 
Økonomi 

- Status. PBS (Nets) har endnu ikke leveret betalinger, så der er ikke i dag overblik over 
skyldnerne, så der udestår små 300.000 kr – vi kan selv gå ind i Panther/Saldoliste og se ad. 

- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Vi mangler endelig tilslutning af 
Industrisvinget xx; det er medlemmet der smøler, det fysiske er på plads for længst. 

- Større investeringer i kommende periode. Ingen, se dog ovenfor fra møde m. Vindinge. Vi 
skal have oplyst krav til udvidelse baseret på eksisterende fabrikat evt. RFGW fra en 
konkurrent for at kunne køre 16 kanaler. SÅ vi har reel sammenligning med Cisco CBR-8 og 
levetidsforlængelse af UBR10k, Tage skriver til NetDesign. 

 
Servicepartner 

- Skader lokaliseret/udbedret. Vi mangler at give accept på tilbud af udskiftning af kabel ved 
Tinggårdsvænget 12-18. Det gør Knud. Vi skal høre JMB, om han retter fejlen ved 
Lundegårdshegnet. Vi mangler priser på forstærker med transponder (KRR foreslår Teleste 
AC3, til forskel fra AC3010/3020) + I TC hentes 10 jumperkabler foruden 20 ekstra routere 
(Tage). 

 
Hovedstation 

- Vedligehold.  
- Status evt. hardware/udstyr opgradering 
- Backup. UPS udbygges, DNS trækkes ud af CNR, der derpå kan nedlægges. 
- Evt udeståender 

 
Net 

- Status generelt 
- Vedligehold 
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Internet 
- Status generelt. Udskiftning af server-konfiguration. 
- Kapacitet, forbrug, reserve 
- Router, lagerstatus. 

 
Medlemmer 

- Remindere/opfølgning/forglemmelser 
- Spørgsmål fra medlem angående FM: 8 flere kanaler og hvorfra, lave et oplæg. DR 

Ramasjang er udgået. MyRock bør kunne tages fra Hove; det undersøger KRR. Hvis udgiften 
samlet er over 10.000 kr, er det et nogo. 

- Lindevej xx. Tage tjekker for lånerouter fra dem. 
- Egevej xx. Flemming afklarer lånerouter. 
- Skrivelse til GB: Knud efterlyser kommentarer – disse skal foreligge senest 16.8.2016. 
- Bredbåndskortlægningen, Tage svarer. 
- Spam: Der skrives lidt på hjemmesiden om problemet (Tage). Derefter svares med 

henvisning til denne. 
- IP Echelon: Der laves en std skrivelse, som Knud kan bruge til at udforme svar efter.  
- Knud ferie uge 33. 
- Repræsentantskabsmøde 27.8. Bernt og Tage deltager. 
- Berlin-IFA: Bernt (kører) Mark, Kenneth, Tage.  

 
Øvrigt 

- Evt. iab. 
 
 
Huskeliste 

- Medlemsmøde iab 
- Generalforsamling iab 
- Gamle bydel, evt nye udvidelser ? iab 


