TKN-BESTYRELSESMØDE 12. december 2011
Til stede: Bernt, Tage, Peter, Knud, Flemming og Kenneth
Fraværende: Dan (afbud)
Referat fra sidste møde:
Bestyrelsesmøde 15. November Godkendt
Korrespondance Indgående:
I henhold til mailsystem. I.A.B
Korrespondance Udgående:
I henhold til mailsystem. I.A.B
Økonomi
Ca. 35 i restance med over 200 kroner. Ca. 25 fra Greve Boligselskab. Alle rykkes.
Lukkes hvis ikke betalt inden for to uger.
Der skal tages kontakt til GB, da de ikke indberetter om til/fra – flytning rettidigt.
(Peter Thornemann)
Vedligeholdelse:
Der kommer stadig faktura på arbejde som høre under servicekontrakten.
Dette påtales endnu en gang over for DKA.
Tilbud modtaget på ny service kontrakt.
Huske tinglysning af Nørregade 6. (Tage)
Udvidelser/Teknisk opgradering:
Oprydning af gammelt udstyr i hovedstation.
Administrationssystemet Panther har første prioritet. Server opsat og operativsystem
installeret. Data lægges ind i Panther admin. Bestyrelsen instrueres i anvendelse af
Panther, inden ibrugtagen.
Arbejdet er påbegyndt, men endnu ikke færdiggjort.
Status:
Medlemsdata inkl. Adresser mv. er lagt på systemet, men økonomidata mangler.
Opdeling af Østøen næste prioritet. Fire nye linecards indkøbes i fællesskab med
Nordby Antenneforening.
Linecards er modtaget dags dato, og arbejdet påbegyndes hurtigst muligt, dog tidligst
når Panther er fuld indplimenteret.
Linecards til Nordby Antenneforening sendes hurtigst muligt.
Løbende udskiftning af standere skal forberedes.
UPS - strømforsyning anskaffes til server.

Henvendelse fra Vindinge Antennelaug om samarbejde omkring signallevering og
internet.
Korrespondance er i gang.
Signalforsyning:
Medlemmer skal holdes underrettet på hjemmeside om ændringer i YouSee
signallevering.
FDA:
FDA har indkaldt til ekstraordinært landsmøde den 22. januar i Odense, og der har
været tvivl omkring lovligheden i forbindelse med fristen for indkaldelsen, men FDA
afviser dette.
Bernt, Knud og Tage deltager fra TKN.
TV Tune:
Ny opsætning foretaget. Test afsluttet. Fader-box installeret med succes, så videolyd
og musik kan adskilles.
Pris for digitalisering fremsendt til TV Tune.
Der mangler tilsyneladende et referat fra TV Tune´s årlige generalforsamling, men
Bernt forsøger at fremstille et sådan.
Internet:
Der er 1138 aktive routere svarende til 61 procent af 1864 medlemmer, 5 i kø.
Kampagne i ”blomsterkvarteret” og ”trækvarteret” for tilslutning til TKN generelt.
Pris 2000 kroner plus stikledning. Inklusiv router til Internet. Har allerede givet ca.
10 internetmedlemmer og tre nye tv-tilslutninger.
Adresse scope er blevet udvidet, da der var behov for dette akut.
Vi har modtaget 50 Nye EPC3925, hvoraf de 17 er allokeret.
Der er behov for at opgradere vores Net-Inforcer, og der er indhentet 2 tilbud. Peter
og Tage har bestyrelsens bemyndigelse til at foretage indkøb af denne.
Gamle Bydel
Kampagne for nye internettilslutninger for TKN-medlemmer gennemføres i efteråret
300 kroner for tilslutning. Medlem har selv ansvar for brugbar installation. Haves det
ikke, kan det bestilles hos DKA for 595 kroner ekstra. Vi har modtaget ca. 4
Internettilslutninger samt et par tv tilslutninger.
Greve Kommune:
Møde om udstykning Østerbakken 63. Resultat afventes, når kommunen vender
tilbage.
Greve Kommune har ensidigt godkendt udmeldelse af TKN, trods tinglyste
deklarationer. TKN er ikke blevet hørt. TKN har bedt FDA om at rette henvendelse
til kommunen. TKN meddeler kommunen, at sagen er overgivet til vores juridiske

konsulent i FDA, da TKN ikke mener, at sagen er behandlet korrekt. Bernt har
skrevet til kommunens juridiske konsulent, men han har ikke ulejliget sig med at
svare. Bernt rykker for svar.
Bernt endnu en gang, da Greve kommune ikke har lade høre fra sig trods flere
henvendelser.
Medlemsmøde
Undersøges om muligt 28. februar.
Vi har fået accept af menighedscenteret.
Generalforsamling
Undersøges om muligt torsdag 26. april.
Vi har fået accept af menighedscenteret samt Frede Kruse Kristiansen.
Diverse
Tage eller Peter undersøger, hvor mange tunenet mailadresser, der er inaktive og
eventuelt samler spam.
Vi har modtaget nye opdateret tegninger over vores hovednet, hvor der er
segmenteret i 6 ø´er i stedet for de 4 ”gamle”
Næste møde:
Næste bestyrelsesmøde den 3. januar 2012 kl. 19.00 i Tunehallen

