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Referat af bestyrelsesmøde 12.02.2018. 
 
Til stede:  Alle, minus Flemming Grønager og Knud Reinhardt. 
Referent:  Tage Lauritsen. 
 
Referat fra sidste møde – godkendt.  
 
Næste møde 

- Før medlemsmødet 28.2.2019 i Menighedscentret. Og ellers: første tirsdag i måneden. 
 
Signalforsyning TV 

- TNT er slukket pr 31.1.2019 og er fjernet fra Appear – skal fjernes fra hjemmesiden. 
- Evt. afbrydelser. Vi mangler en ”knap” til genudspilning af EPG. Radiokanalen ”DR nyheder” er 

tavs. 
- Vi skal fortælle om de 20 FM-kanaler så DAB ikke er nødvendigt. 
- Gennemgået, hvordan vi udfører en EPG-opdatering ad hoc (genudspilning). Det er 

dokumenteret på fællesdrevet. 
 

Økonomi 
- Status: Overskud 2018 på knapt 13.117,62 kr. Vi har tabt penge (39.019,47 kr) på CopyDan i 2018 

pga. skred væk fra fuldpakke, idet der er betalt 1 år forud for pakkerne (sådan er reglerne!). 
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: I alt 41.000 kr til gode. En del lukket, og nogle 

lukket på Internet.  
- Budgetgennemgang 2019. Gennemgået og tilrettet med forslag til kontingent mv. for 2019 til 

medlemsmødet. 
 

Servicepartner 
- Skader lokaliseret/udbedret: 

o Ikke tilfredsstillende linearitet i upstream for 38 medlemmer, som ikke var der før. Tages op 
med DKTV. Ser forkert tiltet ud i US. 

o Tinggårdsvænget 89-103 (sydlige del af ”de røde huse”: Ustabil. Nyrenoveret, tages op med 
DKTV 

- Der skal sikres VPN-adgang til visse ting for teknikere udefra, for at kunne se de nye forstærkere. 
- Tegninger mv. Kenneth tager dette op. 
- Ø-renoveringer – projektering & planer – 3 i pipeline, løsning første halvår 2019. Vi har spurgt 2 

installatører om tilbud: (DKTV og KK Partner). Der bliver råd til 4 øer i 2019. 
 

Hovedstation- Vedligehold. 
- Evt. udeståender. Fiberlinket til Vindinge justeret på plads, der køres servicegennemgang 

derovre nu. 
- Nyt lagerlokale. Kommunen har totalt syltet ansøgningen; vi har fortsat dialog. Hvis vi ikke hører 

mere, må vi antage, at det hører under småhusreglementet. 
 
Anlæg/Net 

- Status generelt. Der skal efterreguleres korrekt. Vi så på Kronbacken, og fandt en 3-5 ør, der må 
være fejljusteret med op til 5 dB i US for fibernode … hovedstation. 

- Andet: En ejer i centret ønsker kabling hen til sin bygning; vi går videre dermed. 
 
Internet 

- Status. Ca 1500.  
- Router, lagerstatus. 3 stk. Vi har købt yderligere 15 EPC3940 og 60 Arris TG3442s. 
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- Harmonic – status: Vi skal høre Harmonic om de købte SFP’er er passende. 
Alle indkøbte RPHY-enheder er hentet. 

- Gørlev – status på plan mv. De kører med Panther, har kørt opkrævninger og 
rykkere på TV. Internet endnu ikke implementeret; afventer ombygning af HS 
samt nye Arris-modemmer. 

- FSA ønsker RPHY-tilslutning – gerne i løbet af 2019/20.  
 
Medlemmer 

- www.tunenet.dk  - GDPR - del af Mit Tune.  
- Remindere/opfølgning/forglemmelser, 
- Øvrigt. 

 
GPDR 

- Beredskab, definitioner, beskrivelser osv. - udsat 
 

Medlemsmøde & Generalforsamling 
- Note – pakkebudget overslag – gennemgået. 
- Note – forventet ø-renoveringer i 2019. Se under servicepartner. 
- Note – 3-pakke-struktur 2020: Ikke berørt i dag. 

 
Evt. 

- Gennemgået EPG-ad hoc opdatering, og et mindre problem med den ene VM-Ware server, der 
bruges til nameserverne (DNS). 

http://www.tunenet.dk/

