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Referat af bestyrelsesmøde 05.03.2019. 
 
Til stede:  Alle, minus Tage Lauritsen og Knud Reinhardt. 
Referent:  Peter Thornemann. 
 
Referat fra sidste møde – godkendt.  
 
Næste møde 

– Første tirsdag i måneden - med mindre andet aftales. 
 
Signalforsyning TV 

– Forsyningen status. 
- Intet at bemærke 
- Undersøge om EPG spilles ud på alle QAM’er 

– Evt. afbrydelser. 
Økonomi 

– Status. 
– Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 17 i restance heraf 5 lukket 

Servicepartner 

– Skader lokaliseret/udbedret.  2 skabe påkørt 
– Tegninger mv.  Der mangler tegninger for kabelskader fra DKTV (KR rykker) 
– Ø-renoveringer – løsning og start første halvår 2019. 

- KK Partner valgt til at udføre renovering. Starttidspunkt primo april 
- Drøftet forstærkerpriser. 
- Vi får tilbud på de sidste øer i forbindelse med renovering. 
- Bedt KK komme med tilbud på service 

 
Hovedstation – Vedligehold 

– Evt. udeståender: 
FM flyttes til andet rack (Flemming) 

– Ryddes op. 
– Nyt lagerlokale: 

Greve kommune kontaktet igen og forlangte en rigtig tegning. Flemming går videre 
 
Internet 

– Status.    
Antal brugere på Internet meddelt.  
Nedbrud søndag d. 24 -2 i 2 timer hele nettet. 

– Router, lagerstatus:   
7 stk 

– Harmonic – status: 
Vi afventer opgradering af CableOS til til 1.8. 
Nedbrud afventer tilbagemelding fra Harmonic, der analyserer på det. 

– Gørlev – status mv. 
- GC  har klarmeldt  linjen. 
- WISI RPHY er oppe og køre i hovedstation  med modem på. 
- D. 26. marts 2019 kl 6.00 er igangsætnings dato 

– FSA ønsker tilslutning – gerne i løbet af 2019. Ikke lovet nogen dato. 
 



 

Side 2 af 2 
 

Medlemmer 

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

 
GPDR 

– Beredskab, definitioner, beskrivelser osv. 
 

Medlemsmøde  

– Afholdt med få medlemmer tilstede 
 
Generalforsamling 

– Afholdes 30. april. 
- Peter T laver indlæg til Tuneposten og sørger for udsendelse. 

 
Note – 3-pakke-struktur 2020. 

 
Evt. 
 Iab. 

http://www.tunenet.dk/

