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Referat af bestyrelsesmøde 9.11.2021. 
 
Mødet afholdtes kl. 18.00 i Tunehallen. 
 

Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen. Kenneth Runge Rossen, samt 
suppleanter Mark Andersen og Peter Krüpl 

 

Afbud: Ingen 
 

Referent: Tage Lauritsen 
 

Referat fra sidste møde – godkendt. 
 

Næste møde 
● Normalt den anden tirsdag i måneden 

● Kommende møder 07.12. Alle dage kl 18.00 
 

Generalforsamling: 2021- Referater på hjemmesiden? Ref. af GF skal godkendes og lægges op. 

● Associeret medlemskab - Nye vedtægter/Vedtægtsændringer vedlagt. Der kommer en version 11. 
 

Signalforsyning TV 
● Forsyningen status. Der har været de sædvanlige som skyldtes over skybrud over Odense. Se også i 

aften, FD 10975 sendt til Glenten. 

● Evt afbrydelser. Nogle fra Blomsterkvarteret beklager sig på FB over pixelering. 
 

Økonomi 
● Status: dd. 455.000 kr i overskud. Vi har bedt om regning på restudbetaling for indkøbte RPD’er. 

● Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 12.708 udestående pr 31.10.21. 

● Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget. 

 

Servicepartner 
● Skader lokaliseret/udbedret 

● Nye nødvendige arbejder udført af KK. FD 10880: Drøftelse af rep. på stikledning, hvor en samling 1 m 
under standerskab i vejen var dårligt. KK havde gravet op og repareret den. Der var vand i denne 
stikledning. Vi har valgt at betale denne pga. omstændighederne.  
FD 9061: Regning for 6 t arbejde, som TKN betaler, idet det havde skyldtes en konfigurationsfejl på 
CMTS’en, der ikke skiftede modulation som den skulle. Det låste modemmet på en for høj modulation, 
der oplevedes som ustabilitet af bruger. 

● Øvrigt: Rykket for svar for tilslutning af Søndergade 4 og 5, samt Tune Bygade 7. 

 

Hovedstation 
● Vedligehold. Tech RPD, 6/0 opsat i HS til brug for øen Center/træ. Node defineret i Pantheradmin med 

alle interfaces. Test med medlem 2809. Den tiltes helt forkert nu, med 20 dB forskel mellem lav og høj. 
den lave ende er for lav. Skal rettes inden den bruges på øen. 

● Omlægning ifbm. Vindinge RPHY, Vindinge. De skal have 24 SC-QAM i den lave ende indtil videre. De får 
IF nr 4 og 5. Flimmer får nr 7 (og 8). Mandag 15.11. ved vi, hvornår vi er klar til at rykke dem på; vi håber 
d. 20.11. 

● Etablering af RPHY i Tune. Vi får Center/træ til at køre perfekt og laver kogebog for opsætning af RPD, og 
følger denne på de øvrige. Nomenklatur: Der lægges 10 til IF nummer i forhold til NSG Pro’s IF-numre. 
Dvs. Center/Træ skal hedde 14. Vi skal tjekke RPD’er for om de skal fw opgraderes. 
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● Evt udeståender. Vi mangler en Windows 2019-server licens til EPG-serveren. Den skal 
være på plads inden 13.11. 

● Når julepynten skal ned, skal vi lige rette FWA antenne i mast rettet mod øst: Helt op, 
og tiltet rigtigt. 

 
Internet 

● Status på net generelt. 1575 iflg. PA statistik. 

● Harmonic. der skal laves en orientering til dem om frekvensplan. Oprettes case nr til RPD-arbejdet. 
lørdag.  

● Release  mv? Når RPD’er er monterede og kørende, kan vi opgradere firmwaren. Harmonic har den klar. 

● Kapacitet, forbrug, reserve. Vi forbruger 6-6,5 Gbps i primetime. Forbrug steget 100% på 2 år. 

● Router, lagerstatus og leverancesituationen.  40 stk. TG6441B. Vi kan høre AVM, hvad de kan levere, for 
6660 og 6690. 

● Vindinge status. Vi satser på at få opsat RPD’er 20.11. 

● Gørlev status. iab. 

● Flimmer har efterspurgt møde med TKN. Afholdt 8.11. De forbruger 0,9-1,1 Gbps peak. De har ca 33% 
modemmer, der kan køre D 3.1, som forudsætter at de får opsat windows-filtre, samt slukket for alt det 
tjavs, der ligger under 450 MHz. 

● Andre henvendelser fra foreninger. Møde med Smørum aftalt til d. 30.11. Søges afholdt i Tune, i hallen. 
Vi skal dele centrale omkostninger ud fra en nøgle der hedder pr medlem. Tage giver besked. 

 

Medlemmer 
● Ikke særskilt berørt 

 
Øvrigt 

● Nye hjemmeside tiltag: Ikke særskilt berørt på mødet. 

● Evt 

 
Huskeliste 

● Medlemsmøde: 22. februar 2021 – Flemming reserverer.  

● Generalforsamling: 26. eller 28. april - Flemming reserverer. Vi hører Torben Weiss og TIF. 


