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Referat af bestyrelsesmøde 7.1.2021. 
Mødet afholdtes kl. 18.30. Pga. Corona-afstandskrav afholdtes mødet i mødelokalet i Industrihegnet 9. 

  
Til stede Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen  

samt suppleant Mark Andersen. 

Afbud Kenneth Rossen 

Referent Tage Lauritsen 

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning: OK 

Næste møde 

- Normalt den anden tirsdag i måneden – kommende., 9.2., 9.3., 13.4. 

- Kommende møder  

 

Generalforsamling: 2021 

- Medlemsmøde: 24. februar 2021 

- Generalforsamling 27./28. april 2021 

- Referater – på plads på hjemmesiden? Nej 

 

Signalforsyning TV 

- Forsyningen status: OK - Disney XD er ophørt. 

- Evt. afbrydelser: Ingen 

 

Økonomi 

- Status: pt. kr. 166.000 i underskud på budget 

- Udskift af Routere. Ingen særlige - tilb age i gængse rytme. 

- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: kr. 14.800 

- Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget: Ingen. 

 

Servicepartner 

- Skader lokaliseret/udbedret: Skade ved Lundegårdshaven 8-10. 40 m kabel udskiftet. 

- Regning til skadevolderen omkring affaldsstativet Lundegårdshegnet 8. Sagen kører. 

- Øvrigt: KK Partner opdaterer Sydøst og Lunden-øen i Micado 

  

Hovedstation 

- Vedligehold Harmonic – Ny Timer/Clock. Er ankommet og lagt af i hs. 

- Omlægning til RPHY. I Vindinge skal vi overveje at stille det i bero pga. lockdown og mange aktive 

hjemmearbejdspladser. Vindinges største problem er faktisk mange, for dårlige abonnent-

installationer. Dette kan fremfindes vha. Grafana/CMTS1 ping, som de bør have vejledning i. 

Bernt taler med Ole Bendix 
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- Evt. udeståender. Vi skal have rettet stationsoversigten på FM (Tage). 

  

Internet 

- Status net generelt. Vi bruger 5,03 Gbps 95 percentil denne måned til nu. 

- Harmonic release - fremtidig konfiguration mv? 

- opdatering af SW til: 

● MW (servicevindue) til upgrade TKN-COS-1 cluster: 

● Core: from 1.4.6.0-7+auto32 to 1.8.39.0-2+auto2 

● RPS: from 6.4.6.0-1+auto15 to 6.4.14.0-7+auto21 

 

- Udført 7.1.2021. Vi skal explicit have sikret os, at den Workaround, de lavede, er robust overfor 

redundans-behov (hvis der skiftes mellem cs034 og cs036).. 

- Arris software – fejl? Tage kontakter BrTc og Arris. Det er skandaløst og må have høj prioritet.  

- Vi skal have en total løsning på AVM 6660 + en mesh extender. Pris vil være ca 1900 kr for et 

sådant sæt. Vi skal have fastlagt telefoni for dette også. 

- Kapacitet, forbrug, reserve. Forbruget er steget jævnt, som forudset. Der er fortsat fin reserve. 

- Router, lagerstatus. 1328 250 Mbps-brugere, 214 650 Mbps. 

- Vindinge status: 352 modemmer i drift. Forbrug omkring 1-1,5 Gbps i peak, normalt ikke under 

750 Mbps. 

- Flimmer status: 273 modemmer, Kun DOCSIS 3.0. 750-1,2 Gbps forbrug. Vi skal have en dialog om 

at komme op på D 3.1. Vi skal have hørt KRR om status på filterbehov for dem (Tage). 

- Gørlev status. Knap 400 modemmer. De peaker i sammenlagt ca 800 Mbps. 

- Mail: Vi skal have lavet en analyse af mail-fordelingen. 

 Medlemmer 

- Remindere/opfølgning/forglemmelser: Ingen. 

 

Øvrigt 

- Hjemmeside: iab. 

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

- Evt. Intet. 

  

 


