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Referat af bestyrelsesmøde 7.12.2021 — kl. 18.00 i Tune Hallen 
 

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 uden bem. Referat er lagt på fællesdrev, men bør alligevel udsendes vedlagt 
som mail. 
 

Næste møde 
● Normalt den anden tirsdag i måneden kl. 18.00. Januar: 4.1.2022. 

 

Generalforsamling 2020/21 

● Referater – alle på plads på hjemmesiden?  
Vi skal have lavet det formelle referat, og signeret af dirigent mm. (Tage). 

● Associeret medlemskab - Nye vedtægter/Vedtægtsændringer. (Flemming/Bernt). 

 

Signalforsyning TV: 
a) Ved skift til RPD manglede parametre i større eller mindre grad for 6 kanaler, bl.a. EPG. Måden at 

skrive parametre ind på er “by hand”, da vi ikke har licens til API-opsætning. 

b) Glenten har - meget sent - haft varslet vedligehold i deres HS de seneste 3 nætter (til 6., 7. og 8. dec), 
hvilket har givet en del alarmer. 

 

Økonomi 
● Status gennemgået. 

● Mgl. Betalinger opregnet. 

● Nødvendige rep/vedligehold udført af KK udenfor garantier/budget. Ifm. rep./skift af kabel et sted forlanger 
forsikringsselskabet besparelser idet det forlanger rep. På et kabel, som KK og vi har skønnet, ikke skal 
lappes mere, men skiftes. Formand Bernt kontakter Gjensidige for at få bevægelse på sagen, ringer og 
sender note. 

 

Servicepartner / anlæg 
● Skader lokaliseret/udbedret: Lundevej 34/36: Stander skal skiftes, og vinkles 90 grader:

 

● KK-dokumentation opdatering? Allan Hjort er rykket for bevægelse på den... 

● Skabe til alle RPD’er: Det har Allan K. endnu ikke nået. Tune Parkvej 37 forventer vi samlet i ét stort skab, 
med dobbelt RPD. Thornemann skriver til KK og beder dette iværksat. 

● Greve kommune og arealer er ejet af en grundejerforening samt øvrige andre steder. Vi har ikke set nogen 
tilbagemelding fra kommunen, som lovede det til os på mødet 20. september. KRR fremskaffede dette. 

● Øvrigt: Lindevej for høj dæmpning 1200 MHz. Allan K skal finde årsag/løsning. De skal have et MW en 
morgen. TL aftaler m. Allan K. 
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Hovedstation 
● Vedligehold: Implementering af Prostream X med tv til Remote Phy (RPHY). Gjort. 

● Vindinge RPHY, stærk opfordring fra Vindinge også selv om FM ikke virker da TDC-fiber lægges i byen. 
Vi/VAL aftaler tid med KK. Der køres daisy-chain indledningsvis. KRR skriver til formanden. 

● Huset skal males, og døren forstærkes--foråret 2022.  

● Evt. udeståender: Precision timer. PK vender tilbage om dette. 

 

Internet 
● GlobalConnect, Vi hæver loftet med 70% med en ganske lille prisstigning. Tage kontakter sælger. 

Hovedfokus er at få RPD til at køre: 
● Harmonic – udeståender. PK laver sag i Jira om returvejsmodtageniveau i Pebble, som ser ud til at være 4 

dB skævt. Konstateret i Technetix, ikke testet i Wisi med RPD OS 1.27.3. 

● Kapacitet, forbrug. Fint. 

● Vi laver mail til alle medlemmer om den ny hastighed fra nytår. Og at vi sætter det praktisk i værk inden jul. 
Tage laver nye skabeloner. 

● Router, lagerstatus. Arris TG6441 går som varmt brød. Der kan ikke leveres flere før juni. Vi køber et andet 
mærke. Vi køber 100 stykker og sælger dem til uændret pris i forhold til Arris. 

● Vindinge RPD implementering den ??da det gerne skal ske inden jul. 

● Gørlev status. Vi skal fortælle dem om de nye vedtægter. De ønsker RPD’erne ud i nettet. De skal eventuelt 
så have 2 RPD’er mere. Vi hører KK. 

● Flimmer mødet og evt. tilbagemeldinger berørt. Det handlede om RPD-installation derovre. 

● Møde med anden antenneforening. Orienteret. 

● Firewall ? PK rykker leverandør. 

● Status på mail-hotel. Vi tager et år mere. 

 

Huskeliste 
● Husk lokale til rådighed fra kl 18, ikke før. Give besked 2 dage inden. 

● Medlemsmøde: 22.2 2022. 

● Generalforsamling 26.4.2022  


