BESTYRELSESMØDE 11. september 2007 Tunehallen
Til stede: Bernt, Henning, Peter, Dan, Tage, Knud og Flemming
Fraværende: Ingen
Referat fra sidste møde
Bestyrelsesmøde 14. august godkendt
Korrespondance Indgående
TKN har ikke reageret på TV2 Sport kontrakt, da den er udformet som blankocheck. Afventer nyt
udspil fra TV2Sport. TKN henvender sig for et møde om sagen.
Korrespondance Udgående
Økonomi
Opfølgning på skyldnerliste (PETER)
73 medlemmer har endnu ikke betalt. Rykkere udsendes efter 1. oktober.
Vedligeholdelse
Maling af hovedstation gennemført
Problemer med vand i hovedstation, og opfyldning bag knækflsemur. Knud har lavet en aftale med
Tom om at han kommer i gang med den. Endnu intet sket RYKKES!
DKTV sikrer, at DR2 signal bringes i orden. Endnu ikke sket RYKKES.
DKTV mangler at udskifte strømforsyninger, der er fejlkonstruerede. DKTV har lovet det og
RYKKES nu!
Tage skriver til DKTV om sendeniveau for returvej for Internet.
Udvidelser /Teknisk opgradering
Omlægninger – Radio/TV
Prøvekanal – Peter skifter til History Channel
Rykke for omlægninger af 5 tv-kanaler til digitalt signal
FDA.
18. september generalforsamling i regionen. På Hotel Scandic i Roskilde 18.30 Alle
bestyrelsesmedlemmer også suppleanter er velkomne
Landsmøde FDA Vingstedcentret 16-18. november.
TV Tune
Kanalafstemning
Kanalafstemning i efteråret er bestilt til forventet afvikling primo november. Udformning af
afstemningsliste Tage. Godkendes senest bestyrelsesmøde 11. oktober.
Medlemsmøde om fremtidens teknologi holdes i forbindelse med kanalafstemningen. Her kan
spørgsmål om kanalafstemningen også besvares. Bernt kontakter SBS, Canal Digial og Viasat om
”bidrag”/information til afstemning
Internet
869 aktive routere, 9 i kø. Antal medlemmer hos TKN i alt 1820.

Skriver til Netdesign med ønske om bistand til routerkonfiguration, så medlemmerne kan få adgang
til routerens opsætning og re-sette.
Regeringens terrorpakke pålægger TKN at registrere al internettrafik. Tilbud fra A+ og Netdesign
overvejes og beslutning træffes hurtigst muligt.
Gamle Bydel
Peter og Tage besøger Tune Bygade 24 for kontrol af tilslutning eller mangel på samme
Greve Kommune
Generalforsamling
Diverse:
Tage laver bin-fil til lukning af routere. Når nye CMTS virker
Næste møde
Torsdag den 11. oktober 2007

Godkendt efter bestyrelsesmødet

