
 

 

Side 1 af 2 

Bestyrelsesmøde 04.01.2022 — kl. 18.00 - 22.00 i Tunehallen 
 
Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen, samt suppleant Mark Andersen  
 

Afbud: Kenneth Runge Rossen (med via fjernforbindelse), suppleant Peter Krüpl. 
 

Referent: Tage Lauritsen 
 

Referat fra sidste møde – ikke noget møde siden sidst. Godkendt. 
 

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

 

Generalforsamling 2020/21 

● Referater – alle på plads på hjemmesiden ?  

● Associeret medlemskab -Nye vedtægter/Vedtægtsændringer vedlagt indkaldelsen her. 

 

Signalforsyning TV 
● iab. 

● BF holdt møde med programleverandør i dag 4.1.2022, som varsler meget store prisstigninger, der så bruges 
som pression for at glide over på streamingløsning. Der regnes på det, BF. 

 

Økonomi 
● Status. Gennemgået. 

● Udeståender/medlemmers manglede betalinger. 1 medlem lukket pga. restance. 

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

 

Servicepartner 
● Skader lokaliseret/udbedret. Der arbejdes på Bøgevej/Lindevej i den kommende nat fra kl 03. 

● KK-dokumentation opdatering? Tage undersøger dette (løbende). 

● Elkærparken: Det er fejlprojekteret, da det ikke er verificeret, at det er de rigtige kabler, som er 
stikledningstypen: Der er 0,75x4,8 kabel, men det er projekteret som 11/48-kabel. Derfor skal det bygges om. 
Vi skal have en pris, som vi så skal have noget rabat på, da de burde have set det inden. 

● Skabe til alle RPD’er bestilt. Der skiftes Vestergade 11, Tune Parkvej 37, Nørregade 1. Vi skal have en skriftlig 
melding fra KK derom, KK rykkes for denne. 

● Greve kommune og arealer er ejet af en grundejerforening samt øvrige andre steder berørt.  

● En strækning hvor kablet har ligget efter gæsteprincippet er blevet solgt af kommunen til grundejerne. Vi søger 
dette tinglyst i stedet for en langt mere bekostelig flytning af tracéen. Kort vist. Det berører 5 haver, som er 
udvidet med 3 m. 

● Vi kontakter dem med henblik på at få tinglyst kablet på deres grund. Bernt laver udkast til skrivelse og gør det 
fornødne.  

● Lundegårdshegnet, massiv forekomst af konnektor-fejl. Alle under Lundegårdshegnet 100 udbedret 4.1.2022. 

● Linjeføring i en rækkehusbebyggelse i østlige Tune. Kort gennemgået. Føring af stikledninger skal verificeres, 
inden vi beslutter valg af løsning for forbedring af for svagt signal i de sidste. Tage svarer projektleder Allan 
Hjort i KK. Kortet viser stikledning ført på tværs af rækkehusene. Dette stemmer ikke tegning fra 2009. 

● Vi skal have fornyet servicekontrakten senest 1.4.2022 - der skal en paragraf med om årlig gennemgang. 

● Næste RPD, som opsættes, er til 1/6 (Syd-øen). KK opsætter på Almuevej; Peter K sørger for kabler og 
konnektering i hs. 
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Hovedstation 
● Vedligehold: Implementering af Prostream X med tv til Remote Phy (RPHY). Vi prøver at få 

Harmonic til at give os en API-licens til Prostream, jf. Asomnets løsning. 

● Vindinge RPHY, stærk opfordring fra Vindinge, også selv om FM ikke virker da TDC-fiber lægges i byen. 
Håndterminal til Wisi skal med over til Vindinges hs.  
Vi tænder for 1018-1210 MHz på dem. KRR sætter dem op inden 7.1.2022. Docsis 3.1 modem tages med til 
deres hs. 

● Gørlev RPD’er. skal tales mere med foreningens formand om. Tage. Skal de f.eks. bruge flere RPD’er? Der 
opsættes en switch i Gørlev, så der kan fordeles til flere end de to - Daisy-chainede - RPD’er, som er der nu. 

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

● Nye server er ikke opsat, skal tilsluttes (som tower) og konfigureres. Peter K. KRR kommer med skærm. 

● Vi mangler Windows-server licens til EPG-serveren. 

 

Internet 
● GlobalConnect forlængelse - billigere priser. GC fremsender nyt forslag onsdag middag 5.1.2022 

● Harmonic – udeståender. Vi mangler at implementere dedikeret upstream-kanal til transpondere. Det skal 
styres pr ø, da kanal-id (us-channel-id) skifter fra ø til ø. Det skal vi tale med Panther om. Vi ser på det. 

● Kapacitet, forbrug. 29. december havde vi rekord med 7,8 Gbps. 

● Router, lagerstatus. Fritz leverance endnu ikke modtaget. Peter K tager imod, han skal give besked til 
leverandøren. 1 stk. TG6441B tilbage. Vi har en del taget retur. 

● Gørlev status. Tage taler med formand. 

● Flimmer mødet og evt. tilbagemeldinger. Endnu ingen. De har fået besked om, at FM luk også vedgår dem. Vi 
afventer resultat af deres gennemgang. 

● Vi skal fortælle Gørlev, Vindinge og Flimmer om de nye vedtægter og invitere dem til et møde i februar. Bernt. 
Primo marts måned. 

● Firewalls udskiftes til 2 (redundante) og placeres på en hylde, der opsættes, hvor ASA5525 har stået. Peter K. 

● Status mail-hotel gennemgået. 
 

Øvrigt 
● Hjemmeside tiltag. 

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

 

Huskeliste 
● Medlemsmøde: 22. februar 2022. 

● Generalforsamling 26.4.2022. Vi hører dirigent-forslag ad.  


