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Bestyrelsesmøde 02.09.2021 — kl. 18.00-22.00 i Tunehallen 
 
Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Mark Andersen, Tage Lauritsen,  

indbudt: Peter Krüpl. 
 
Afbud fra: Kenneth Runge Rossen 
  
Referent:  Tage Lauritsen 
 
Referat fra sidste møde  

Bestyrelsesmøde referat sidste møde. Godkendt 
 
Hjemmeside 

Referater samt referater mv. Ok. 
 
Næste møder 

Normalt den anden tirsdag i måneden.  5. okt. GF 14. okt. lokale og dirigent (Torben Weiss) bekræftet. Desuden 
9. nov. og 7. dec. (2. tirsdag i måneden). 
 

Signalforsyning TV 
● Forsyningen status.  
● Evt. afbrydelser. En enkelt afbrydelse 31.8. kl 7.45-7.50 skyldtes en dårlig switch fra GC i Glentens hs. Bernt 

tager dette op med Glenten 8./9. sept. Enkelte andre udfald ved voldsomme skybrud. 
 
Økonomi 

● Status. En fejl i Pantheradmin bevirkede at vi ikke fik betalingsdata ved seneste opkrævning. Derfor fik vi 
uberettiget sendt rykkere til medlemmer, der faktisk havde betalt. 

● Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Pr. 31.8. var der kun 11.000 udestående. Fejlopkrævning 
af et enkelt medlem rettet og godskrevet. 
 

Servicepartner 
● Skader lokaliseret/udbedret. Standerskab Lundevej 34/36, som medlemmet nr 34 havde bedt flyttet, da 

den står midt mellem 2 indkørsler, til én af siderne, er påkørt. Udbedring afventer stillingtagen til regning 
for flytning fra medlemmerne. Og så må forsikringen betale den andel, der ikke vedrører en flytning, inden 
denne foretages. Se FD9564, Peter Thornemann. 

● Telefonsluse. Vi skal høre KK om, hvor meget de kan tage. Dette skal vi have op på en snarligt statusmøde. 
 

Hovedstation- Vedligehold 
● Aftaleforlængelse med grundejer som ønsker, at der atter males (grafitti og afskalning) og spørger til 

fjernelse af antennemasten. Vi tager ikke masten ned, og vi vil gerne få malet bygningen. Vi ønsker at 
forlænge aftalen med 5 år. 

● Dette medførte en lang snak om man kan have medlemskab til en pakke uden at have en coax-tilslutning i 
forhold til gældende rettigheder for web-tv, Bernt tager dette med i forhandlingerne med 
programleverandørerne. 

● Service – diverse vinduer: Vi er i mål med gældende opgaver.  
● Nye:  

o Vi skal have testet frekvenser på RPD i hs. 
o Vi skal have tilrettet TV-kanalerne til Prostream (Peter Krüpl), så at PID’er kan ændres dynamisk fra 

kanal-leverandør. Alt skal sluses igennem (forskellige lydspor mm). 
o Vi skal have Discovery Science igennem i HD (Bernt tager dette med til Glenten). Lige nu SD. 

● Evt. anden forening tilslutning mv. Formand derfra har kvitteret for modtagelse af relevante dokumenter 
på word-form, senest underskrevne, fra 2014. 

● Evt. udeståender. 
o Vi mangler at få UPS kabler rigtigt forbundet (Peter Krüpl). 
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o Den ene GPS-clock antenne skal sættes op i mast (Peter T. og Flemming). 
o Rengøring af Aircon (Flemming). 

 
Internet 

● GC hastighed: Vi har fået accept af 5G fra GC. 
● Mailhotel drøftet. 
● Net generel status. Ok. 
● Router, lagerstatus Arris. 24 TG3442 pt. 
● Der skal ryddes op i låneroutere. 
● NY FRITZ Box 6660 og FRITZ REPEATER 3000  eller nyere FRITZ-repeater 6000 til medlemmerne ? 

o Peter K.: Repeateren skal parres fra start som enten trådløs eller som kablet; dette kan ikke skiftes frit 
rundt senere. 

● Harmonic – status på servicevinduer og tiltag i forløbne måned. CableOS er helt opdateret; vi forbereder ny 
frekvensplan til RPD med dem. 

● Harmonic – statusmøde med danske tekn. chef? Han skylder os et snarligt møde. Vi prøver i ugen 20.-23. 
sept. 

● Notits til Tuneposten.  Fokus på vores hastighed + vores webplayer? - Kombineres med GF-indkaldelse, se 
nedenfor. 

● TDC Net/Dansk Kabel TV Anlæg gravninger. Vi hører intet lige nu. Iflg. tolkningen af vejloven kan vi ikke 
gøre noget. Bernt følger op. 

● Kabelskade på Mimosevej 20, udbedres af KK. Påstanden fra DKTV Anlæg er, at graverne ved at skrabe 
kappe af gl. kabel blot derved alene har afdækket, at kablet var vandfyldt fordi der var gammel ir på 
skærmen. Så DKTV-graverne har altså gjort os en tjeneste ved at grave op og skrabe på vores kabel. Tak for 
kaffe ! 

 
Samarbejdspartnere - ikke yderligere rørt 2.9. Alle de resterende punkter nedenfor udsat. 

● KK partner.  
● Gørlev.  
● Vindinge.  
● Flimmer.  
● Harmonic.  

 
TV -forhandling/tilbud – Bernt gav en status 

● Dette holdes internt 
 

Generalforsamling 2021 - kun perifert berørt her 
● Indkaldelse sendes ud pr e-mail asap. Alle andre nås via opslag på hjemmeside og de elektroniske media, 

Tuneposten og evt. på ‘Det sker i Tune’. 
● Regnskaber udsendes i forbindelse med kommende mail-indkaldelse til generalforsamling.  
● Vedtægtsændringer – ikke nået behandlet 
● Fokus emner i beretningen ? 
● Forslag fra medlemmer til vedtagelse? - frist til forslag senest 21.9.2021. Lægges op på hjemmesiden. 

 
Huskeliste 

● Medlemsmøde 2022. 
● Generalforsamling 2021/2022. 
● Nye vedtægter til generalforsamling 2021/2022 
● Forretningsorden. 


