Referat af bestyrelsesmøde 13. november 2013.
Til stede: Bernt Freiberg (BF), Knud Reinhardt (KR), Peter Thornemann (PT),
Kenneth Runge Rossen (KRR), Dan Bjerring (DB). Fraværende med afbud:
Flemming Grønager (FG). Referent: Tage Lauritsen (TL).
1. Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning.
Godkendt med fjernelse af et enkelt personnavn.
2. Næste møder
10. december. Sted: Hallen.
2. januar 2014. Sted: Hallen.
3. Signalforsyning
- Status: Afbræk mandag 11.11. og 12.11:
Afbrydelsen d. 11.11.2013 kl 23.05-23.11 skete pga. en akut tilstand i forsyningen frem til
Glentens hovedstation i Odense. Global Connect (GC) havde samme eftermiddag kl 16 meddelt
Glenten, at man havde opdaget et akut problem og bad om at måtte rette det samme aften. Det
var så blevet aftalt til kl 23. Men man havde kun talt om Internet forsyningen til Glenten, ikke
IPTV-forsyningen fra Glenten til fiberringen, herunder også til Tune.
Forstyrrelsen d. 12.11.2013 kl 22.33-23.27: CO hos Glenten fremlagde for Tune dokumentation
for, at Glenten afleverede perfekte signaler til fiberringen, og at de var forvanskede ved
modtagelsen i Tune. GCs overvågningscenter (OMC) var ret hurtigt blevet inddraget, mens fejlen
stod på, og fandt intet. TL meddelte, at CO fra Glenten og TL holder møde 19.11.2013 med GC
om det passerede, der ikke er acceptabelt.
Vi drøftede en nødplan, gående på:
* Vi vil sende hvad der svarer til MUX 1+2 + TV2 ud på kanal 991-996. Lav en kanalsøgning og
vælg disse kanaler.
* Vi skal have aktualiseret SMS-service. Tage tager fat i Mark Andersen derom.
- Selvbetjening Status.
Panthers stamdata for adresse skal ændres så kablingstilstand på adressen giver 5
pakkemuligheder plus: ingen signalforsyning og aldrig tilsluttet.
- Box status, udleveret antal: 25
- Kort status, udleveret antal: 46. Desuden 9 bokse til Vindinge + 10 kort + 10 kortlæsere.
- Tilvalg fordeling tilvalgskanaler: 19 har købt golfkanalen. 5 har købt Discovery og ellers 1 og 2 af
andre.
- Pakkefordeling – aktuel status: 1 håndfuld har skiftet siden 15. oktober. Ellers samme som sidst.
- Filter status: Forventes færdigmonteret denne uge.
- Analoge TV-kanaler antal, status: Uændret 20.
4. Økonomi
- Status:
Medlemsnumre i 5000-gruppen: Vi tager fat i Vindinge via lokalformanden.
Der er indbetalt moms.
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- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger: 35 skyldnere over 100 kr. Medlemmer, der
vælger ikke at betale rykkergebyrer, lukkes for Internet. Hvis de så ikke betaler, lukkes helt, også
for tv. Et for Internet lukket medlem kan genåbnes, så de kan betale deres gæld, inden for et par
dages frist, og hvis de så ikke betaler, lukkes bare igen. I det aktuelle tilfælde var der blevet
betalt i løbet af 20 minutter.
- Større investeringer I kommende periode. Ingen større investeringer de kommende 2 mdr.
5. Hovedstation
- Vedligehold:
Der skal opsættes en blæser, der suger kold luft ind. Fugt tages i betragtning. Kenneth taler med
Kuno fra Kunaco. Kenneth indhenter tilbud på nyt aircon-anlæg, så vi har det til budgettet for
2014.
- Status evt. opgradering:
- Evt. udeståender: Vi skal have gennemgået UPS-problematikken. Peter mener at det er et
jordingsproblem. Kenneth ser på det. Det gamle serverudstyr skal strittes ud. Vi satser på at
bruge søndag 27.1.2014 som arbejdssøndag. Kenneth forbereder med opmærkninger.
6. Net
- Status generelt. Ingen fejl.
- Vedligehold/Skader. En overgravning på Egevej 3-8 d. 12.11.2013. Polakkerne, der arbejder for
NCC har været rimelige. Godt, at vi har overvågning via Panther, så vi havde kunnet alarmere
dem straks, en skade opstod.
- Hal opkobling. Intet nyt. Der kan etableres en kabelforbindelse til Tunes net, sådan rent fysisk.
Hvis Tunehallen ikke vil være med på det, er det jo lige meget. Vi går til Tune IF med et oplæg.
- Vi skal drøfte TV-Tune. Den skal digitaliseres, og pengene er der. TKN medvirker gerne. Vi
fortæller Tune IF, hvad det vil koste og så kan TV-Tune beslutte. Tage og Kenneth ser på udstyr;
der er flere kildemuligheder (Witronic og anden, se Tages noter).
- Udbygning, ø-opdeling: Opdeling af Midt-øen via at køre med 8 downstreams på denne ø. De to
skabe Arnestien 1 / Lyrestien 2 bør skiftes et dobbeltfløjet skab med bedre køling.
- Der er en projekteringsfejl i / omkring Tinggårdsvænget 89. Det er blevet genberegnet, Kenneth
beregner, hvad det vil koste. Her ud over bemærker Kenneth, at der bør blæses en fiber ind i
området.
7. Internet
- Status generelt: Midtøen lægges om til 8 downstreams. Der annonceres betids. Kenneth og
Tage effektuerer. Det indebærer, at Lunden flyttes fra Cable4/1 til 5/0 og Østøen flyttes fra
Cable5/0 til 5/1 på CMTS’en, så at hele Cable 4 med samtlige 8 downstreams på dette kort kan
allokeres til Midtøen. Dermed kan der ikke udbygges mere.
- Kapacitet, forbrug, reserve: Vi skal have tilbud på den fysiske ø-opdeling, og på ombytning af
CMTS til en uBR10012 til indskiftning ca medio 2014, til bestyrelsesmødet 10. december. Tage
indhenter tilbud. Både integreret og modulær CMTS.
- Status generelt:
- Hardware udvidelse
- Router lagerstatus. Vi har 7 stk. Vi køber 20 stk. EPC3925.
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- Samarbejde med andre foreninger (herunder Flimmer): Bernt har aftalen klar, den er
underskrevet og skannes og sendes ud snarest.
8. Hjemmesiden: WWW.TUNENET.dk
- Nyt til siden: Gamle graver Humlestien 4 væk fra hjemmesiden, evt. henvise til DKA. Pakkeskift
effektueres indenfor løbende måned + 1 måned. Hvis vi kan få menusystemet opgraderet
tidssvarende er en beløbsramme på godt 5.000 OK. Der bør søgefunktion ind på hjemmesiden.
Mark inddrages i nødvendigt omfang. Brugen af hjemmesiden undersøges.
- Referater: Referaterne lægges ud på hjemmesiden, og forkerte links fjernes.
- Øvrige tiltag: Klubnyt: Annoncen roses for sin udformning.
9. Medlemmer:
- Remindere/opfølgning/forglemmelser – Vi bruger specialstatus i Panther pr medlem, herved
sikres dokumentationen i Panther, som en note. Mails og teksten fra mails kan og bør kopieres
ind i Panther, som note.
10. Øvrigt:
- Mødet i TIF med politikere. Peter, Dan og Tage var til stede. Vi rejste ikke sagen om Tune NØ i
Plenum.
- Ejendomsmægler: Vi skriver denne tilføjelse ved forespørgsler:
”TKN har ikke pt. mulighed for etablering af net i udstykningen Tune NØ. Det lader til at Greve
kommune ikke kan overholde lokalplanen for området, der kræver netværk.”
- Tinglysning - status fra kommunen. Intet nyt.
- A2012, kort forhandlingsstatus. Der er planlagt 2 møder for aftaler gældende næste år. Et
udestående møde med VerdensTV, planlagt 3 møder med dette for resten af 2013. Det hele skal
landes i år. Hvad med bland-selv systemet? Peter: Så skal der grundpakkefilter for alle sådanne
brugere, da de øvrige kanaler jo kun bliver digitale. Kenneth: Boxer har fået forbud mod at
fordele Viasats programmer via f.a.anlæg. Viasat forlanger egen antenne. Hovedkonkurrenten til
programudbyderne er streamingtjenesterne.

11. Huskeliste:
- Medlemsmøde
- Generalforsamling
- Lokalplan Tune NØ
- Gamle bydel, evt udvidelser ?
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