BESTYRELSESMØDE 3. juni 2008 i TuneHal
Til stede: Bernt, Flemming, Peter, Knud, Dan, Kenneth
Fraværende: Tage afbud
Referat fra sidste møde
Bestyrelsesmøde 8. maj godkendt
Bestyrelse
Bestyrelsen konstitueret uændret
Korrespondance Indgående
Telestyrelsen holder fast i pligt til indberetning af statistik. TKN undersøger om Telestyrelsen har
korrekte oplysninger om TKN som forening og ikke forretning. Bernt skriver eventuelt brev til
Telestyrelsen.
Korrespondance Udgående
Ingen
Økonomi
14 medlemmer skylder. 4 lukket. 6 lukkes snarest. Driftsregnskab forelagt.
Copydan ændret på indbetaling fra 1/6 til 28/3. Opmærksomhed på TKN-kasseflow.
Vedligeholdelse
Problemer med lyd på tv-kanaler. Problemet skal løses og årsag til problemer skal findes.
DKTV flere gange i hovedstation, men søger stadig efter problemløsning.
Nøgleliste til HS opdateres
Udvidelser /Teknisk opgradering
Tilbud modtaget fra DKTV på ø-opdeling. Desuden medbragte Flemming tilbud fra ekstern
budgiver. Kontakt rettes til kommunen om mulighed for at grave i græsrabat. Ny forhandling
foretages med budgivere. Eventuelt opdeles kontrakt – gravearbejdet for sig selv.
Snoldelevvej 2+4 vil have tilbud på tilslutning. Tilbud fremsendes ifølge prisliste i gamle bydel.
TV2 Charlie dekoder stået af. DKTV sat ”A2B” modtager op.
Omlægninger – Radio/TV
Prøvekanal – BBC World fra. 1. april til. Skiftes snarest til SILVER
FDA.
TV Tune
Bestyrelsesmøde udsat. Tune IF får ikke lov til at overtage Lokal-TV
Kanalafstemning
Undersøger muligheder for eventuelt større individuelle valg i forbindelse med digitalisering.
Internet
919 aktive routere (ca. 50 pct af alle medlemmer), 2 i kø.
Tage skrevet til Netdesign om en CNR-server kan genopstilles. Tilbud accepteret på 10.000 kroner i
softwarelicens. Ny software på server i hovedstation. Skal udføres snarest, efter beslutning om
TKN’s net fremtid træffes.
Undersøger tilsyneladende stigende antal fejl på HF-delen af Zyxel-router hos Netdesign.
Overvejelser omkring udskiftning af gamle routere.
Forslag om supportgruppe. Det forsøges at etablere en sådan gruppe, som eventuelt mod betaling
påtager sig opgaven. Der indkaldes til møde med interesserede – evt. på hjemmesiden og TV Tune

Gamle Bydel
Peter og Tage besøger Tune Bygade 24 – er sat til salg – for kontrol af tilslutninger.
Greve Kommune
Generalforsamling
Holdt i menighedscenter 23. april. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til 2. juli
Diverse:
Forslag om ”tryk-selv” sluse på telefonsystemet. Flemming undersøgt mulighederne. Priser
undersøges.
Næste møder
Næste bestyrelsesmøde.
KL. 18 inden generalforsamling 2. juli
Godkendt på bestyrelsesmødet 3. juni

