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Referat af bestyrelsesmøde 03.04.2017. 
 
Til stede: Hele bestyrelsen plus suppleant Mark Andersen. Kenneth RR afbud. 
Referent: Tage Lauritsen 
 
Referat fra sidste møde: Godkendt 
 
Næste møde 

- GF 27. april, 9. maj, 6. juni 

 
Signalforsyning TV 

- Forsyningen status. Ingen fejl konstateret på indkommende signalforsyning. 

  
Økonomi 

- Regnskab 2016 / budget gennemgået.  Det følger det tidligere udsendte. 

- Gennemgået forslag til takstblad for 2017. 

- Status: Budget følges. 

- Udeståender: Dette er lavt. 20 debitorer, 300 kr i snit, ingen over 1170 kr. 
 
Servicepartner 

- Skader. Ingen. 

- Projektlederen fra El-Tel havde alligevel ikke lavet noget tilbud. Så vi har ikke noget derfra. Ny 
projektleder har henvendt sig til os. Vi ved ikke hvad slags folk, El-Tel har.  

- Vi har ikke fået noget tilbud fra ES endnu. Tage skal sende sine notater/sammendrag fra mødet 
15.3. til ES.  

- Vi mangler opdaterede kort med 10-ø opdelingen som ES skal rykkes for. 

- Vi skal have datagrundlaget fra Cacao på elektronisk form. 

 
Hovedstation 

- Vedligehold. Opstilling af ny CMTS klar. Vi mangler switch-stack. 

- Strømforbruget: Ny CMTS mm. forbruger ca. 1,8 kW. 

- Køling: Flemming har talt med Kuno for 10 dage siden, der ikke har overholdt aftale om besøg 
for rensning. Flemming følger op. 

- Backup. Kører planmæssigt. 

- Forhold omkring beliggenhed drøftet. 

 
Anlæg/Net 

- Status. Fortsat problem med Mimosevej 18. Vi følger tæt op overfor servicepartner. Der er nu 
indløbet fejlmelding fra en stribe medlemmer, men uspecifikke mht. dato/tid. Vi skal indskærpe 
at fejlmeldinger gives til TKN straks og ikke via FB. Vi sender besked til medlemmerne om at give 
besked til TKN, når de oplever problemer. De udskiftede forstærkere skal ikke smides ud, da vi 
ikke har vished for at de gl. var defekte. 

- Vi skal have fejlrettet i Elkærparken. Vi tager fat i Jesper B. og gentager, at Peter kan være arme 
og ben i dette. 
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- Vestergade xx ordnet. 

 
Internet 

- Status. 

- Harmonic status/mangler. Vi mangler dynamisk modulationsprofil i upstream, som er på Cisco. 
Vi tager dette op som en midlertidig showstopper, og tests må tage højde derfor. 

- Kapacitet/ forbrug som forventet. 

- Router status. 10 på lager. 

- Router ejerskabet/opdatering drøftet. 

 
Medlemmer 

- Ticket system til styring af sag – implementering. Peter og Mark fremviste Hesk opgavesystemet. 

Vi foretog en indledende gennemgang af systemet. Drøftelse af ansvarsfordeling for indfødning 
af opgaverne i systemet og hvordan man tager en sag.  

 


