TKN-BESTYRELSESMØDE 7. MAJ 2012
Til stede: Bernt, Tage, Peter, Knud, Flemming, Dan og Kenneth. Mark Andersen inviteret til
mødet for at høre om arbejdet i TKN og vil bidrage til teamet.
Fraværende: Ingen
Referat fra sidste møde:
Bestyrelsesmøde 10. april Godkendt
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand Bernt Freiberg
Næstformand: Knud Reinhardt
Kasserer: Peter Thornemann
Sekretær Tage Lauritsen og Flemming Grønager
Suppleanter: Kenneth Rossen og Dan Bjerring
Korrespondance Indgående:
I henhold til mailsystem. I.A.B
Korrespondance Udgående:
I henhold til mailsystem. I.A.B
Økonomi
29 i restance med over 200 kroner. 10 fra Greve Boligselskab. 13 er lukket eller lukkes.
Der skal tages kontakt til GB, da de ikke indberetter om til/fra – flytning rettidigt. Peter
Thornemann har taget kontakt, TKN afventer svar.
Vedligeholdelse:
Huske tinglysning af Nørregade 6 og Østerbakken 63. (Tage)
Service på køleanlæg er udført.
Sandsynlig kabelskade i Tinggårdslunden.
Udvidelser/Teknisk opgradering:
Bestyrelsen instrueres i anvendelse af Panther. Tage undersøger muligheder og pris på VPN til alle
bestyrelsesmedlemmer.
Udestår at verificere ejerforhold til cirka 25 mailkonti.
Tilbud om løbende udskiftning af standere accepteret. Plan for udskiftning udarbejdes.
UPS - strømforsyning er anskaffet til server. Ikke sat op
TKN lægger rør til ny udstykning på Tunegård, hvis kommunen byggemodner kabler i den nye
udstykning.
Der arbejdes på at finde ud af, hvad der juridisk skal til for at realisere samarbejde med Vindinge
Antennelaug. Vindinge vil investere i modemmer til alle medlemmer.
Eventuelt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i TKN for at bringe nødvendige
vedtægtsændringer på plads. Fiber fra Roskilde til Vindinge er klar til ibrugtagning.
Signalforsyning:
Medlemmer skal holdes underrettet på hjemmeside om ændringer i YouSee signallevering. Dårlig
service af YouSee gør det vanskeligt at orientere medlemmerne
TKN opsiger kontrakt med YouSee til udløb 1. juli 2013 med henblik på genforhandling.

FDA:
FDA strukturudvalg holder første møde 8. maj. Tage deltager. FDA’s tekniske konsulent stoppet.
TV Tune:
Server til TV Tune repareret. Hentet og installeret.
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 1139 aktive routere svarende til cirka 61 procent af medlemmerne. 2 i kø.
Kampagne i ”blomsterkvarteret” og ”trækvarteret” for tilslutning til TKN generelt. Pris 2000 kroner
plus stikledning. Inklusiv router til Internet.
Gamle Bydel
Roskildevej 17 har været på tvangsauktion. Gæld til TKN er 12.000 kroner. Ny ejer tilbydes at
komme på med samme betingelser som tidligere ejer.
Greve Kommune
Møde om udstykning Østerbakken 63. Resultat afventes, når kommunen vender tilbage.
TKN vil ikke acceptere kommunens beslutning, da TKN ikke mener, at sagen er behandlet korrekt.
Borgmesteren er gået ind i sagen.
Medlemsmøde
Generalforsamling
Diverse
Undersøger mulighed for at standse misbrug af www.tunekabelnet.dk
Tirsdag 22. maj kommer Nykøbing S antenneforening på besøg klokken 18
Næste møde:
Næste bestyrelsesmøde 25. juni

