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Bestyrelsesmøde 08.02.2022 — kl. 18.00 i Tunehallen. 
  

Til stede: Bernt Freiberg, Flemming Grønager, Peter Thornemann, Tage Lauritsen,  
Kenneth Runge Rossen, samt suppleant Peter Krüpl.  

 

Afbud:  Ingen, suppleant Mark Andersen fraværende. 
 

Referent: Tage Lauritsen 
 

Referat fra sidste møde: Godkendt 
 

Næste møde 
● Normalt den anden tirsdag i måneden kl. 18.00, næste møde 8.3.2022 

 

Generalforsamling 2022 

● Referater af BM er lagt op på hjemmesiden. Mangler for GF 14.10.2021. 
● Medlemsmøde og GF indkaldt via hjemmesiden. Der sendes mail til medlemmerne om denne og GF. 
● Associeret medlemskab -Nye vedtægter/Vedtægtsændringer vedlagt 

 

Signalforsyning TV 
● Bernt redegjorde for program (kanal) -situationen fra A2012. 
● Visse programmer fra Nent og Allente viser både indbrændte undertekster og DVB-subtitles. Og på 

nogle programmer skal man tilvælge DVB-subtitles, hvor de ikke er indbrændte. Vi hører Glenten ad 
(KRR skriver til teknik i Glenten), Bernt følger op ifm Glentens RM denne uge. 

 

Økonomi 
● Status. Det foreløbige regnskab er godkendt.  
● Udeståender/medlemmers manglede betalinger. Vi mangler indkommende fra Nets. Ellers ser det helt 

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

 

Servicepartner 
● Skader lokaliseret/udbedret. Lindevej. Pilevej - undersøges fortsat. Lindevej Ungdomsboligerne - det tager 

vi op med GB (Tage). 
● KK-dokumentation opdatering? Tage taler løbende med Allan Hjort fra KK om det. 
● Skabe til alle RPD’er bestilt. Vi afventer KKs arbejde dermed. Der skiftes Vestergade 11 og Tune Parkvej 37 

og Nørregade 1 d. 9.2.2022 fra kl 7.30. 
● Løbende nytilslutninger: Der kommer en stribe på Søndergade. Tune Bygade 4 tilslutningsmulighed? Peter 

T. 
● Rør ned ad Lundegårdsparken til Tinggårdsvænget 62 bagskel i sti, Kenneth. 
● Greve kommune og arealer er ejet af en grundejerforening samt øvrige andre steder. Vi kommer til at 

initiere et møde med de 5 grundejere, for at få en løsning. Bernt. 
Sådan så det ud d. 21.8.2021 på en vej, nr. 3 / 5 og 7 / 9 / 11: 

 
Vi satser på 
1) Dreje standerne 90 gr., så de står op ad skel.  
2) Få tinglyst hos alle. 
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3) Alternativt flytte standerskabene ud i bagskel. 
Der skal laves tegning. 

 

Hovedstation 
● Vedligehold servere mv. 
● RPHY implementeringsplan for øvrige Øer i Tune:  

(1) Midt-ø på RDP 15, 2 US porte udnyttes 
(2) Syd-ø på RPD 16. For at køre med 2 US-porte ville den skulle flyttes til Gærdestien 14. Vi har fået lagt 

rør ca halvvejen til dette (hen til Plejlstien) 
(3) Nordvest (minus Elk. 1-40) slås sammen med Center/Træ men får US 2, RPD 14 
(4) Vestergade (forudsætter skabsskift). RPD10 - 2 US porte udnyttes 
(5) Nordøst Tune Parkvej 37 afventer skab, RPD 18. Kan køre med 2 US porte, meget skævt, men 

alligevel. 
(6) Sydøst samme adr. afventer skab, RPD19. Flyttes senere til Tinggårdsvænget 62, hvor der opdeles i 2 

US. 
(7) Lundevej + Lunden. RPD7. Den tungest belastede ø med over 200 modemmer. Egentlig ø-opdeling: 

Næste RPD placeres Tinggårdslunden 54 i sti. 
(8) Nørregade 1 (forudsætter skab ?) RPD11. 
(9) Elkærparken. Både nr 1-40 og 41-op. RPD13 - 2 US porte udnyttes. 
8 nye RPD’er i spil her, da nr (3) er eksisterende. 
 

● Tage går videre med KK om dette for at få lidt gang i det. 
● Huset skal males, og døren forstærkes → foråret 2022.  

 

Internet 
● GlobalConnect forlængelse  med  billigere priser -til  underskrifter. Skal ekspederes ! Bernt - se mail til 

bestyrelse 7.1. fra GC. 
● Harmonic – udeståender. De afventer at vi indskifter RPD15 og -16. 
● Kapacitet, forbrug. Fint. 
● Router, lagerstatus. Fint. 
● Vindinge  status. Visse transpondermodemmer kommer ikke online. Løsningsmuligheder vendt. 
● Gørlev status. RPD’er skal sw -opgraderes, og klodser i dem skal skiftes. 
● Demo af Glentens WebPlayer. Ser spændende ud. Den mangler NPVR, forlængelse af optagelser, 

Tilvalgskanaler. Vi mangler at evaluere billedkvaliteten. EPG ser god ud, og med live-Picture indfældet. 
Prisen er sandsynligvis også et Plus.  

● Flimmer – eventuelle tilbagemeldinger. De er klar til RPD. Rafler skift af med KK. Peter K skal skaffe flere 
patchkabler til fiber i hs. KK skal have lavet så mange RPD som muligt i Tune først. 

● Vi skal fortælle Gørlev og Vindinge og Flimmer om de nye vedtægter og invitere dem til et møde i snarest 
 
Resten af mødets punkter udsat. 

● Ny mail-løsning – evt. i sommerferien alternativt efter sommerferien. 
 

Medlemmer 
● Remindere/opfølgning/forglemmelser. 
● Medlem zzz –Adr xxx zz –mail/tlf dd.mm.åå kl mm.tt 

 

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

 

Huskeliste 
● Medlemsmøde – dato skal overholde vedtægter. 
● Generalforsamling 2022. 


