
 

Referat af bestyrelsesmøde 12.11.2020.  
Mødet afholdtes kl. 18.30 i Tunehallen 
 

Til stede: Alle, der kunne. 
 

Afbud: Ingen, — 
 
Formanden meddelte, at bestyrelsesmedlem Knud Reinhardt er bortgået.  
Vi har haft nekrolog på hjemmesiden i 14 dage. 
 
Foreningen sendte en krans med bånd fra bestyrelsen til begravelsen: 

 
 
Kenneth Runge Rossen har været 1. suppleant og indtræder nu som bestyrelsesmedlem med rolle af sekretær. 
 

Referent: Tage Lauritsen 
 

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning. Godkendt. 
 
Næste møde: 

- Normalt den anden tirsdag i måneden 
- Kommende møder  10.12. Alle dage kl 18.30 

 

Generalforsamling: 2020 

- Udsat til 2021. 
- Referater – på plads på hjemmesiden? – Der er aktualiseret op til og med juni 2020. 
- Forsyningssamarbejde med Tune Kabelnet. Vindinge vil pr 1.1. overdrage en stor mængde 

administration til TKN, herunder regnskabet, men de beholder selv medlemssupporten. 
- Nye vedtægter/Vedtægtsændringer vedlagt. Gennemgået. Bernt fremsender endeligt rettet 

udkast. 
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Signalforsyning TV 
- Forsyningen status. BF har via A2012’s FOHU holdt møde med Canal Digital. 

Talt om ny transmissionsafgift pr GP, pakke 2 og pakke 3. Der bliver en stigning på alle tre i form 
af transmissionsafgift. Playmaker stiger til 6,50 kr/medl/md. Nent har den højeste stigning: De 
lader prisen stige 4% pr medlem. 

- Evt afbrydelser. Ingen afbrydelser. TV2 Play forudsætter fremover abn. på samtlige TV2-kanaler, 
dette betyder en stigning for brugere, der kun har mellempakken, på 49 kr/md. Følgende 
forsvinder: Disney-kanalerne (minus hovedkanalen), der overgår til streaming. 

 

Økonomi 
- Status. Kassereren Peter Thornemann gennemgik status. 
- Udskift af Routere. Status gennemgået. 84,4% af de signalforsynede er på Internettet hos TKN. 
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 18 heraf 6 over 1000 kr, 22.000 kr i alt. 
- Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget.  

Skader på Almuevej (2 stk)/Plejlstien, Lundegårdshegnet.  
Manglende 2-3 dB på Sydøst i den øvre ende: De første 17-20 m af stykket fra fibernoden Tune 
Parkvej-Tinggårdsvænget 62 i sti har nok en skade. 

 

Servicepartner 
- Skader lokaliseret/udbedret. Lundegårdshegnet 8, kabel skiftet, fremskudt forstærker taget ned. 
- Nye nødvendige arbejder udført af KK. Se ovenfor. 
- Øvrigt 

 

Hovedstation 
- Vedligehold. 8 FM-programmer er taget ud da en modtager er færdig. Der er fortsat 12 

programmer kørende. Hjemmeside opdateres med, hvilke der fortsat kører. 
- Omlægning ifbm. Vindinge RPHY. Der er 5 øer. Disse reduceres til 4 US- og 2 DS-øer. 
- Evt udeståender. 

 

Internet 
- Status på net generelt.  
- Harmonic release mv? – dette punkt udsat 
- Kapacitet, forbrug, reserve. Forbrug denne måde 95-percentil 4,47 Gbps. 
- Router, lagerstatus. 
- Vindinge status. De har fået skiftet ca 50 forstærkere, da de er skiftet 1:1 uden reprojektering. 
- Gørlev status.  

 

------------------------------------------------------------- Alle resterende punkter udsat ------------------------------------------ 
Medlemmer 

- Remindere/opfølgning/forglemmelser 
- Medlem zzz –Adr xxx zz –mail/tlf dd.mm.åå kl mm.tt 

 
Øvrigt 

- Hjemmeside 
- SLA for de forskellige opgaver – hvilke opgaver skal være omfattet af en SLA. 
- Evt. 

 

Huskeliste 
-  Medlemsmøde - - Medlemsmøde: xx. februar 2021t 
-  Generalforsamling 2021. 
-  Evt nye udvidelser 
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