BESTYRELSESMØDE 12. april 2007 i TuneHal
Til stede: Henning, Peter, Knud, Dan, Tage og Bernt
Fraværende: Flemming (afbud)
Referat fra sidste møde
Bestyrelsesmøde 15. marts godkendt
Korrespondance Indgående
Viasat har henvendt sig for at give tilbud på kanallevering. Møde for bestyrelsen med MTG aftales.
Efter generalforsamlingen tager Tage kontakt
Viasat henvendelse om TV2sport. Bestyrelsen besluttede, at bakke op om henvendelser fra FDA
angående distribution af TV2Sport. Der rettes henvendelse til Viasat, at TKN betragter TV2 Sport
som gratis prøvekanal. Bernt sender breve.
Korrespondance Udgående
Intet at bemærke
Økonomi
Opfølgning på skyldnerliste (PETER)
25 medlemmer har endnu ikke betalt. Rykkergebyr 100 kroner pr. rykker, plus 25 kroner for ikke
tilmeldt PBS. Udsendt 1. april. Betales ikke senest 16. april lukkes signalforsyning ultimo uge 16.
Ekstraregning fra Viasat for 2005+06 på 62.000 kroner netop dukket op.
Netdesign regning netinforcer incl. moms 156.713 kroner
Vedligeholdelse
Nicam udfald – stereo/mono undersøges stadig. Fejl findes dog sandsynligvis uden for TKN
(Knud/Flemming). Medlemmer af bestyrelsen, der oplever fejlen, skal skrive ned, hvilke kanaler og
hvornår.
Udvidelser /Teknisk opgradering
Der skal ryddes op i datadelen. Infokanal problem med lyd – kabel forlænges. (Tage)
Tage skal aflevere Canal Digital låneudstyr (Tage)
Strategiplan for nedgravning – Dong Energy og andre antenneforeninger i region 7 kontaktes –
(Tage). Møde udsat til 18. april
Tage laver oplæg til teknisk løsning på nye radio- og tv-kanaler.
Omlægninger – Radio/TV
Prøvekanal – TV2film
Forsøger at få Hallmark som næste prøvekanal
FDA.
Breve angående Viasat/TV2Sport
TV Tune
Kanalafstemning
Det er besluttet at holde endnu en kanalafstemning til efteråret, fordi der er sket og sker så meget på
programområdet

Internet
848 aktive routere, 5 i kø.
Peter laver (får fremstillet) et script, der loades til Routeren, hvis konfig. er tabt eller er blevet reesat
af bruger. Løses måske samtidig med NetDesigns QoS.
Routere konfigureres, så bl.a. Dansk KabelTV kan installere.
Alle får mail om at tømme mailboks 8. maj 23.59 – skifter 9. maj 00.00. Der skal ændres password
grundet nyt webhotel.
2 tilbud på CMTS lyder på 278.000 kroner incl. 3 års service, det andet 250.000 incl. 1 års service.
Indstilling fra Tage og Peter inden generalforsamling.
Gamle Bydel
Peter og Tage besøger Tune Bygade 24 for kontrol af tilslutning eller mangel på samme
Greve Kommune
Bernt tager møde med kommunen om manglende information om gravearbejde
Generalforsamling
Indkaldelse til 26. april i Menighedscenter omdelt med Tune Klubnyt. Knud sørger for drikkevarer
Bestyrelsen foreslår Frede Kruse-Christiansen som dirigent
Ingen indkomne forslag
Takstblad ændres omkring pakkeskift, så skift fra stor til lille pakke kun kan finde sted ved
årsskiftet. Fra lille til stor pakke ved årsskifte eller ved salg.
Diverse:
Tage laver bin-fil til lukning af routere
Næste møde
Forslag torsdag den 10. maj 2007

Godkendt efter bestyrelsesmødet

