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Referat af bestyrelsesmøde 11.08.2020.  
 
Mødet afholdtes kl. 18.30-22.00 i Tunehallen. 
 

Til stede: Bernt, Flemming, Peter T., Tage og Kenneth 
 

Afbud fra: Knud Reinhardt. Suppleant Mark  Andersen, samt inviteret Peter Krüpl. 
 

Referent: Tage Lauritsen 
 

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning: Godkendt 
 

Næste møde:   
– Mødelokale er booked frem, til og med 2. halvår 2020: 

8.9., 13.10., 12.11., 10.12. Alle dage kl 18.30 i hallen. 
 

Generalforsamling: Udskudt, berammet til 22. september 2020 

– Vi gennemgik forsamlingsbekendtgørelsen der tillader over 100 personer siddende og med min. 2 m2 
gulvplads pr deltager. Vi kan ikke få vores traditionelle dirigent med. Uddeling af øl/vand må ikke ske 
som selvbetjening. Der skal være håndsprit.  
Hvis vi udskyder efter 22.9., så risikerer vi at ryge ind under en øget begrænsning, der gør det 
vanskeligere end nu, at afholde det. 

– Beslutning: Vi undersøger hvilken alternativ dirigent, vi kan få, hvis vi ikke kan få FKC som dirigent. 
Bernt undersøger dette. Der skal indkaldes senest 20. august 2020. 

– Referater – er opdateret på hjemmesiden t.o.m. april 2020. Referater maj-juni lægges op. 
 

Signalforsyning TV 
– Forsyningen status. Har været nogenlunde stabil. Der har været alarmer på enkelte kanaler målt på 

probe for indkommende IP-strøm. Vi bør sende alarmer videre til Glenten, hvis de vil tage imod dem: 
Vi hører dem ad om en mail-adresse, Bernt aftaler med Lars Knudsen i Glenten. 

– Evt afbrydelser: Ingen. 

– Prostream opsætning: Planlægning, struktur, udførelse, ansvar. Kenneth kortlægger og dokumenterer 
den eksisterende indretning herunder kablingen i hovedstationen. Vi skal have aftale om kursus med 
Harmonic. 

 

Økonomi 
– Status. Vi følger budgettet. 

– Udeståender/Medlemmers manglende betalinger:  

o 21 skyldnere over 100 kr, heraf 8 over 1.000 kr, den højeste på 3.994 kr 
 

Servicepartner 
– Skader lokaliseret -- ekstra arbejder KK: Vi har haft 2 kabelskader, begge til NV-øen, dels i centeret 

65.000 kr hvor 35-40 m kabel midt i centeret måtte skiftes, og på Nordgårdsvej, 35.000 kr, en 
omkostning på i alt 100.000 kr. 

– Øvrigt: Ny mand ansat hos KK, fin debut i Tune ved indsats i Elkærparken 32-40 med rep./skift af kabel 
beskadiget ved bygningsrenoveringen for nogle år siden. 

– Vi skal have undersøgt alarmer, der kommer fra Elk. 83, om der ligger en tilsvarende kabelskade her. 
(KK og Peter K). 
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Hovedstation 
– Vedligehold. 

– Omlægning ifbm. Vindinge RPHY -opsamling mv. De har 4 fysiske 
netsegmenter, som kan samles i 3 (små) sammenlagte til én, og så med den 
fjerde, 2 øer, med 4 us-øer. Vi må have et fællesmøde med dem snarest. Da 
Vindinge har GF sidst i august, bliver det nok efter dette. Med i overvejelserne er også at forberede 
skift til 204 MHz us. Vi skal også huske på fjernmåling i RPD-enheder (Kronback).  
Vi afventer leveringssvar fra Harmonic på RPD-typer (Wisi/Technetics) før vi kan svare Vindinge om 
antal øer og hvornår. 
Bernt tager fat i formand Ole for at få et fællesmøde. 

– Evt andre udeståender: Radius har rykket for færdiggørelse af målerskabe på vores aftagepunkter; det 
færdiggøres til 1.10. Ansvarlig: ?? 

– Vandværket: De er ved at undersøge det skal til, for at kunne få tingene klar til kommunikationsudstyr 
placeret i masten. 

 

Internet 
– Status generelt. Mange forstærkere rammes af skarp sol, vindstille og varmt vejr. Vi havde hevet låget 

af 3-5 skabe lørdag+søndag 8.-9. august (lukket om natten). Vi bestiller nye toppe til en del skabe. 

– Harmonic  - SLA – fremtidig teknisk løsning, release  mv?  

– Der skal sendes svar til Svend Jessen. Tage tager fat i Peter K og vi får lavet et svar. 

– Kapacitet, forbrug, reserve. Tester AVM modemmer. Vi overvejer at medlevere et ekstra AP (u/b, 
Strong) til de, der køber 600 Mbit. 

– Router, lagerstatus: Vi har 11 Arris på lager. 

– GPDR på www.tunenet.dk? Siden er opdateret sidst i juni md. 

– Vindinge status. Se ovenfor. De kører med en splittet fiber nu, så vi kan opsætte en RPD uden at skulle 
afbryde. 

– Gørlev status: Udestående sag hvor en heftigt brugt gamer pc lammede Arris routers øvrige klienter. 

 
Resterende ikke nået: 
 

Medlemmer 
– Remindere/opfølgning/forglemmelser 

– Medlem zzz –Adr xxx zz –mail/tlf dd.mm.åå kl mm.tt 
 

Øvrigt 
– Hjemmeside - generalforsamlingsdato 

– SLA for de forskellige opgaver TKN fremover selv skal håndtere  

– Opgaver, som servicepartner fremover skal håndtere 

– Aftale om forsyningssamarbejde med Tune Kabelnet – evt associeret medlemskab eller lignende. 

– Evt 
 

Huskeliste 
– Medlemsmøde i 2021 

– Generalforsamling 2020 og 2021 

– Evt nye udvidelser  

 

 

http://www.tunenet.dk/

