Tune Kabelnet - BESTYRELSESMØDE 4. juni 2009 i Tunehallen
Til stede: Bernt, Peter, Knud, Kenneth, Dan og Flemming.
Fraværende: Tage (afbud)
Referat fra sidste møde:
Bestyrelsesmøde 12. maj 2009. Godkendt.
Korrespondance Indgående:
I henhold til mailsystem.
Korrespondance Udgående:
I henhold til mailsystem
IPTV og DVB-T
Forslag fra Flemming om at få DR programmer i mux-2 i kabelnet. Bestyrelsen vil tage dette op
senest november 2009.
Økonomi:
Ca. 15 mangler betaling af kontingent. Af disse er 5 lukket.
Vedligeholdelse:
DR Update tilbage, efter at prøveabonnement på TV2 News er ophørt
Tilbud på serviceabonnement indhentes fra Dansk Kabel TV, Dansk Antenneservice og A+.
Beslutning træffes på bestyrelsesmøde i august
Udvidelser /Teknisk opgradering:
Omlægninger – Radio/TV:
TV3 Puls resten af året.
Hvis Canal 9 udbydes som prøvekanal læges den på analogt i stedet for DR Update indtil videre
FDA:
TV Tune:
Invitation til TUNE IF 85 års reception
Kanalafstemning:
Rækkefølge i valgte kanaler i henhold til afstemning offentliggøres på hjemmesiden. (Tage).
Internet:
Der er 1002 aktive routere, 7 i kø hvoraf 4 har betalt
Ny software på DHCP-server i hovedstation. Skal udføres snarest i samarbejde med NetDesign,
samtidigt med opgaver med implementering af DOCSIS 2.0 gennemgås. Er påbegyndt
Gamle Bydel:
Installation på Snoldelevvej ok, men mangler endelig tilslutning. DK TV kontakter og træffer aftale.
(Knud)

Generalforsamling
Greve Kommune:
Iab.
Diverse:
Referater fra bestyrelsesmøder skal lægges hurtigere ud på hjemmesiden, hvor vi mangler at lægge
referater siden august 2008 op.
A+ har tilbudt system som del af aftale til tryk-selv-sluse. Forslaget indgår i projektgruppens
arbejde.
Der foreligger en ny version af Admin. Denne skal snarest lægges op på en af de ny servere.
Herefter tager vi leverandøren ind til bestyrelsesmøde for at gennemgå nye faciliteter og opsamle
ønsker, såsom: I admin står alle adresser til 4000 Roskilde. Skal laves om til 4030 Tune, så at dette
ikke skal rettes manuelt hver gang.
Tage tager kopier af mails 1/6 2001 til 31/12 2001
Dokumentation af det fysiske bynet: Multicom-tegninger skal konverteres til AND-tegninger. Skal
også foreligge elektronisk.
Plan udarbejdes for oprettelse af internet og IPTV efter møde i projektgruppe

Næste møder:
Næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag 30.juni kl. 19.00 hos Knud
Godkendt på bestyrelsesmødet 4. juni.

