
 

Referat af bestyrelsesmøde 5.5.2020 

Mødet afholdtes virtuelt kl. 18.30 vha. det digitale konferencesystem Discord 

(som sidst, så længe statsministeren har lukket Hallen). 

Til stede: Bernt, Flemming, Peter T, Kenneth, Peter K. (indbudt), Tage, Mark ? 

Afbud: Knud Reinhardt. 

Referent: Tage 

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning 

Referater siden dec. skal offentliggøres; dirigenten skal kontaktes for foregående GF referat. 

Næste møde 

● Normalt den anden tirsdag i måneden, næste gang 9. juni 2020. 

● Mødelokale der booked frem til og med 09.06.2020, håber hallen snart åbner 

  

Generalforsamling 30. april 2020 

● Udsættelse, forventet tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling 

● Referater – er de på plads på hjemmesiden 

  

Signalforsyning TV 

● Forsyningen status: Vi mangler opdatering af MC IP-adresser til Nickelodeon og Nick Jr til 

tilvalgsdelen. 

● Kanalomlægning. Frekvenser tilpasset. 

● Evt afbrydelser. Ingen eksterne afbrydelser. 

● Playmaker: Vi mangler at få sync mellem Playmaker og tilvalgskanaler for abonnenter – skal 

tjekkes med Pantheradmin. 

● Playmaker arbejder med et stort antal rettelser, se liste i mail fra Thomas Holbech. 

  

Økonomi 

● Status -  

● Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Kan ikke opgøres, da det i dag kun er d. 5. i 

denne måned. Vi forventer xx  

● Vi har modtaget ekstra opkrævninger fra Copydan for 2017 og -18. 

● Renovering og ekstra arbejder KK. 

  

Servicepartner 

● Skader lokaliseret/udbedret:  

○ Kabelskader, dels i Byagerparken v. 101-107 og dels Engstien v nr 15. Disse udskiftes.  



 

○ Vi undersøger en mulig skade på hovedkablet mellem Almuevej 

og Gærdestien 14. Kenneth gør opmærksom på en mulig fejl i 

justeringen af noden, der forsyner Gærdestien 14. Vi skal have 

fat i ajourført diagram fra Allan Hjort, KK. 

● Øvrigt:  

○ Skader/fejl ifm. renovering hos enkeltabonnenter skal behandles via kontakt til 

service@kk-partner.dk. En mulig fejl på Engstien var misset. 

  

Hovedstation 

● Vedligehold 

● Omlægning ifbm Vindinge RPHY -opsamling mv. Fejl ved omlægning; skyldtes forkert 

returvejssender benyttet. Denne byttes. Vi skal anmode om et timeslot hos VAL, helst en lø/sø 

fm., hvordan det nu passer VAL bedst. 

● Chameleonen flyttes i “træracket” og kabler flyttes. Gl. switch nedlægges. 

● Evt udeståender: Gl. fibernoder smides ikke ud (endnu). Fysisk oprydning/skrot køres væk. 

  

Internet 

● Status på net generelt.  

● Harmonic  - release: RPD opgraderet til v. 1.8.33. Vi mangler noget om NSG Pro software. 

Peter T rykker Harmonic for SLA-aftale. 

● Vi mangler go/commit for Harmonic Prostream. Drift af denne er forudsætning for at rykke 

noder ud i anlægget som RPD. 

● Vi skal fysisk kable mellem Prostream og switch, så at Prostream kan tage imod MC-ip-

trafikken. Tage sender regneark med disse. 

● Vi mangler en PT-Clock for at have den redundant. Begge skal så UPS’es. Vi skal afklare pris, 

og om de kan køre i redundant setup. PT kontakter Harmonic desangående. 

● Kapacitet, forbrug, reserve: forbrug i marts og april 2020 har IKKE overskredet 4 Gbps regnet 

ud som 95 percentil. 

● Router, lagerstatus: 44. Udleveret 85 gennem tanken. (Tage indsætter optælling). Tage 

kontakter BT om BS problem. 

● GPDR på www.tunenet.dk ! 

● Vindinge status drøftet. Vi undersøger, om de kan køre op til 903 MHz vha en OFDM-blok. 

Denne tændes. 

● Gørlev status. Software opdateret til 1.8.33; Wisi op på 1.2.21. CMTS crashede så hele tiden, 

fordi vi havde tændt for Telemetry Exporter. Dette var maskeret bag en omdefinering af clock-

indkoblingen. Da alt dette var på plads fandt vi, at Arris modemmer SKAL genstartes hvis 

noget har været afbrudt. Hertil et par banale kabelfejl. Peter T skal oprettes i Slack-gruppen 

også; Tage anmoder Chris Worth hos Harmonic om dette. 

● Ø-renoveringer - forventet færdiggørelse. Vi forventer arbejdet begyndt 11.5. (der er gravet 

330 m nye kabler ned), og afsluttet 14.5. Vi skal sikre os løbende update af hvor arbejdet 

udføres hvornår, så medlemmerne kan opdateres løbende. 

● Freshdesk hosting / GPDR. Personlige/fortrolige informationer må ikke skrives dér. Vi skal 

undersøge grundigt for GDPR kritiske forhold. 
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