Referat af bestyrelsesmøde 10.12.2013.
Til Stede: Bernt Freiberg (BF), Knud Reinhardt (KR), Peter Thornemann (PT),
Kenneth Runge Rossen (KRR), Dan Bjerring (DB), Flemming Grønager (FG). Referent: Tage Lauritsen (TL).
1.

Referat fra sidste møde – godkendelse/bemærkning.

2.

Næste møde
- Bør være planlagt 2 møder frem i tid:
BM 6/2-2014, medlemsmøde 27/2-2014, GF: 29/4-2014 begge i Menighedscentret.
BM 11/3-2014

3.

Signalforsyning
- Status. Udfald i signalforsyning. De varslede udfald skal der sendes en mail ud om til alle. Vi
skal have fremskyndet SMS-udsendelse. Der skal kun sendes til de, der selv ønsker det. Dette
skal annonceres via en mail i første omgang, helst 4-5 dage før. I denne skal
selvbetjeningsportalen også annonceres (igen). Twitter til hastebeskeder, som også vises på
hjemmesiden. Vi reklamerer for Twitter, når SMS er oppe at stå. Knud spørger, om man kan
svare på twitterbeskeder; det skal ordnes, så sådanne går til TKNs mailkonto.
- Selvbetjening, evt. bemærkninger og ønsker. Kenneth spurgte til hvad selvbetjeningen kan.
Dette forklaret. Der bør gives en vejledning (link) til hvordan man tømmer sin mailboks’
papirkurv. Evt. henvise til Gullestrups vejledning. Specielt skal man være opmærksom på at
rydde op (arkivere), hvis man bruger IMAP. Det kan løses ved en kvoteringsgrænse.
- Box status, udleveret antal, på lager udleveret 32, 13 tilbage. Vi satser på at kunne returnere
10 styks.
- Kort status, udleveret antal, på lager. Udleveret 55 til Tune, 12 til Vindinge. 58 kortlæsere
udleveret til Tune, 13 til Vindinge.
- Tilvalg og fordeling på kanaler. 20 i Tune, 2 i Vindinge har Golf.
- Pakkefordeling – aktuel status (se evt afregning).
- Forsyningen status – evt signalafbrydelser. Se ovenfor.

4.

Økonomi
- Status. 54 skylder
- Udeståender/Medlemmers manglende betalinger 38 skylder mere end 100 kr. Udeståender i
Vindinge er sat på en samlekonto. 8 andre skylder over 1.000 kr. xxxx har afvist betaling af
stikledningskabel. Han skal have besked på at betale denne, samt oplyse navn på køber.
- Større investeringer i kommende periode. Se under Internet.
- Tanker til budget 2014. Samme.

5.

Servicepartner
- DKA konkurs.
- MB-Networks har ikke ønsket at købe/overtage DKA ?
- Ny servicepartner: ES, FAE, tilbud indhentet. Det betinges, at der er bemanding på Sjælland.
Kenneth har været til møde med FAE. FAE skulle servicere Smørum og Ølstykke. Det er gået i
vasken pga COMx’s salg til TDC. Sagen om Kenneths ansættelse i FAE afklares onsdag 11.12.13.
- Comflex, Finn Lindau har henvendt sig.
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6.

Hovedstation
- Vedligehold. ES skal have besked på at tjekke afgangsniveau, da der er lidt problemer iflg.
Kenneth. Kenneth får låsesmed til at lave 2 nøgler, hvoraf 1 til Tage. Tage har lånt Marks indtil
videre.
- Status evt opgradering
- Radio-TV, evt. ændringer. Ønsker: At Viasat Wildlife kommer i 24 timers version hvor den
skiftes til Crime. På tilvalgsversionen slukker den derimod, fordi Crime ikke er med på Tilvalg. Vi
spørger Glenten på status for EPG udvikling til BM, da den kvalitetsmæssigt er utilfredsstillende.
- Internet, kapacitet, ny hardware, CMTS mv. Forbruget er voksende. Det kræver investering. Vi
skal derfor skifte CMTS inden ikke for længe. Der gives OK til at gå videre med anskaffelse af 10k
og salg af den gamle til en anden AF. Hvis finansieringen ligger under 40.000 tages den.
- Evt Udeståender. Der skal skiftes / igangsættes ventilator ud over den nuværende køler.
Kenneth.

7.

Net
- Status generelt. Vi skal have tjekket regulering af signalniveauer, så intet ligger for lavt.
- Vedligehold/Skader/Dong. Servicegennemgang skete ikke. Ny Servicepartner skal derfor
hurtigt i gang med en sådan; det skal derfor prioriteres højt. 95% af fejlene skyldes interne
installationer. Prøv at lave en finkornet registrering i MRTG for Tunegårdsvej xx.
- Hal opkobling, status, noget nyt ? Intet nyt. Tage fortsætter.
- Udbygning, ø-opdeling (input til budget 2014). Kenneth skønner 75.-100.000 kr.

8.

Internet
- Status generelt
- CMTS (hard- og software budget 2014)
- Kapacitet, forbrug, reserve, forventet stigning (budget 2014)
- Status generelt. 66,2% på nettet. 1912 tv, 1267 internet. 78% D3, 22% D2.
- Router, lagerstatus, EPC3925, evt ekstra indkøb inden EPC3928 frigives ? 16 på lager.
- Samarbejde med andre foreninger. Veddeløv møde torsdag.

9.

Hjemmeside
- Rullemenu – IE11, mv.
- Nyt til siden. Der skal skrives på hjemmesiden under takster, at ved månedlig opkrævning
tillægges 10 kr. pr. opkrævning.
- Øvrige tiltag: Der stilles krav om at servicepartner skriver i notatfelt, men ikke kan se andre
notater, fordi TKN har skrevet fortrolige ting i notatfelt på medlems sagsblad. Evt. ekstra felt til
servicepartner.
Prisliste laves som PDF og vedføjes i html’en.
Referater lægges på hjemmesiden.

10.

Medlemmer:
- Remindere/opfølgning/forglemmelser
Lindevej 10 svaret.
Østerbakken 57: Tilsyneladende pakkeproblem.
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11.

Øvrigt
- Ejendomsmægler – TKN har ikke pt mulighed for etablering af net i udstykningen i Tune/ NØ.
Bernt besøger den nye borgmester.
- Tinglysning - status fra kommunen. Det vender vi tilbage om.
- A2012, kort forhandlingsstatus.
- Panther – evt. system nyheder/ændringer iab
- TV Tune – på TKN Internet ? iab

12.

Huskeliste
- Medlemsmøde
- Generalforsamling
- Gamle bydel, evt udvidelser? iab
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