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Bestyrelsesmøde 16.08.2022 — kl. 18.00-22.00 i Tunehallen  

Til stede: Bernt, Flemming, Peter T., Kenneth, Tage, Mark.  

Afbud:  Peter K. 

Referent:  Tage Lauritsen  

Referat fra sidste møde – Godkendt 

Næste møde 

● 13. september. 2022 kl 18 i Tunehallen. 

Ekstraordinær generalforsamling 

● Fremover kun indkaldelse pr mail; vi skal have tilføjet i §5 omkring indkaldelse pr. 

mail, at det er medlemmets ansvar at sikre en gyldig/brugbar mail-adresse. 

● Kenneth afbud. 

Signalforsyning TV 

● Vi skal høre Glenten for at sammenligne de bitfejl på indkommende kanaler - fra 

Bridgetech proben, som vi ser i Tune, sammenholdt med Glentens ditto. Det skal 

være sammenligneligt. Vi har en del med Multicast jitter. 

● Playmaker havde været ramt 15.-16. august pga. manglende satellit uplink fra 

Nittedal. 

Økonomi 

● Status.  

● Udeståender/medlemmers manglede betalinger - uden månedens PBS gennemgået. 

Der skrives til projektleder for en større skyldner ifm. flygtningeboligerne. 

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

55.000 kr. for kabelskift ved forstærker ved Lundevej 58 til 60 og videre til 64, som 

aftalt. 

 

Servicepartnere inkl. PantherApplications 

● Skift af konnektorer på stamkabler i standere i Lundegårdshegnet sydlige halvdel. 

● Sag omkring manglende signal i øvre ende på RPD14? Eller dårlige 

kabelstrækninger på Lindevej … Pilevej (især)? Løsning: Vi beder KK tjekke, om der 

er for lidt ud af RPD’en i sig selv. 

● Elkærparken mangler at få revideret sin installation, og tjek af, at der er 

overensstemmelse med beregning, på de længste stikledninger. Dette skal sikres, 

inden vi laver den sidste ombygning; vi tager dette med KK. 
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● Statusmøde med KK Partner / Kent Vig / Allan Hjort 

○ KK-dokumentation opdatering? - Vi tager dette op på 

statusmødet. Vi ser, at på Mapinfo / Mikado, er der ikke 

opdateret for Sydøst-øen. 

○ Input til dagsorden efterlyses 

○ Vi giver KK 2 datoer: 15. sept. og 20. sept. kl 16.30. 

○ Præcisere at stikledningstjek er mandatory, da de tilsyneladende er meget 

fokuserede på at finde/udbedre fejl inde hos medlemmer. Herunder også 

længdetjek. 

○ Tekniker skal skrive, hvad de har lavet ifm. fejlrettelser, i noter i 

Pantheradmin. 

● Statusmøde med Harmonic: 

○ Vi skal have synkroniseret Harmonic’s ansvar for: 

○ CMTS-server konfiguration 

○ RPD-templater for de fire foreninger. 

○ Vi oplever visse modemmer gå offline i nogle timer (< 1 %) uden at vi kan se 

årsag. Vi skal høre Harmonic support om dette.  

○ Vi skal have vished for, at modemmer skifter modulation på én OFDM-kanal 

ad gangen - aktuelt når den øvre OFDM-kanal dykker for meget. 

○ En kaskadekoblet RPD (RPD 4) i Vindinge gav dårligt DVB-C TV. Løst som 

en slags work-around, ved at ophæve kaskadering og give den sin egen fiber. 

Det er ikke en optimal løsning; på den måde forstået, at den skal kunne 

fungere med kaskade. Der er hele tiden benyttet de originale SFP’er fra 

Harmonic. 

○ Vi skal have retableret server-redundansen. 

○ Vi vil gerne se en roadmap for dette 

○ Vi kan ikke få afsendt gl. CMTS-chassis, da fragtmanden ikke vil acceptere 

det vi kan. Peter T har taget fat i CMTS-leverandør. 

● Tage skriver til Bo Kronback om us2. 

● Panther Applications – fejlrettelser: Vi skal sende alle fejl til dem og ikke bide dem i 

os.  

 

Hovedstation 

·  Vedligehold. 

● Huset skal vedligeholdes 

○ Tage henter pris. 

● Tjek af køleanlæg ? - Flemming, der også tjekker strømforbruget. 

 

Internet 

● Harmonic – udeståender. Se ovenfor under statusmøde. 

● Kapacitet, forbrug. Vi har ikke overskredet committed-grænse. 

● Router, lagerstatus: Vi har 31 AVM +. Peter K.? → Vi har 34 Arris TG6491. 

● Vindinge status. Se ovenfor om RPD 4 under Harmonic statusmøde. 
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● Gørlev status. De har fået deres 50 AVM; mangler skabeloner og 

vejledning til disse, samt til dem, der udleverer dem for klargøring. 

● Flimmer – hvad er status der? De har fået 100 AVM og de er betalt. 

● Mail-løsning drøftet. 

  

 


