Bestyrelsesmøde 13.03.2014.
Til stede: Alle
Referent: Tage Lauritsen
Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
godkendt.
2. Næste møde:
- 29. april kl 17.30 inden GF.
3. Signalforsyning
- Status
- Pakkefordeling evt. større forskydninger eller bemærkninger. Ingen.
- Aktuel status fremgår af Panther/afregning. Tage slår efter. Stort set uændret.
- Forsyningen status – evt afbrydelser. Ingen udefrakommende afbrydelser. Der har været en
kabelovergravning lokalt i Elkærparken 11.3.2014.
- Radio-TV Kanaler pr 01.04.2014, fortsat forhandling vedr. nogle kanaler. Formanden orienterer:
Forhandlinger pågår fortsat. Glenten har vedtaget ny plan, som ses på deres hjemmeside. Den
fjerner nogle eksisterende kanaler fra vort mønster. 6’eren er med nu. Kanal 8 og 9 vil udbyderne
ikke sælge til TKN, da de ikke vil ligge i sportspakken. Vi prøver at få 8’eren alene. Meldingen er dog
ikke endelig. TV2 Fri kan fås til 11,65 kr/md 140 kr/år inkl. afgifter. Disney hovedkanal bibeholdes, de
to småkanaler tages også med. DK4 flyttes evt. til mellempakken. YS’ Bland-Selv produkt er ikke frit
valg, da man skal tage en dyr grundpakke.
- Beslutning: Vi skal melde ud, at canal 8 sport og canal 9 tages ud 1. april. Det skrives ud på
kanalplanen og sættes i Dan Bjerrings avis, inden d. 22.3.
4. Økonomi
- Status: Regnskabet afleveret til revisor.
- Udeståender/Medlemmers manglede betalinger. Der er lavet rykkere i dag. Der er lukket 8 skyldnere
på Internettet. De første 2 har allerede betalt efter få timer. Panther har nu integration med flere
betalingssystemer, så vi ikke skal have det ret dyre PBS-abonnement. Peter Booker ½ dag sammen
med Henrik Th. fra Panther. Der er omdelt rykker nr 3 ned til gæld på over ca 400 kr. Alle med en
gæld over 1500 kr lukkes om 14 dage, hvis de ikke betaler inden da.
- Budget. Samme som fremlagt på medlemsmødet. Husk at lægge 200 kr til sports- og mellempakken
for at få kontingentet. Ved opkrævning sættes kontingent til 200 kr for sig, og radio/tv sættes for sig
selv. Ved udmeldinger kan man vælge pakkeskift (inkl. gebyr) og så i øvrigt 200 kr for året, og dette
refunderes ikke.
- Større investeringer i kommende periode. Vi går over til Broadcast Mgr. for styring af tv i løbet af
året.
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5. Generalforsamling
- Input til beretning ? Vi fokuserer på, at vi er gået over til Glenten, at medlemmerne som helhed
betaler mindre for tv; vi har en billig grundpakke og er klædt på streaming fremtiden, og endelig er
billedkvaliteten bedre end nogen sinde.
- Øl, vand bringes til Mcenter Knud bestiller; Flemming henter
- Bestyrelse mv mødes kl 17.30 ?
6. Servicepartner
- ES. Medarbejder KS har fået HS-nøgle udleveret og kvitteret. Han har fået en router og netdel til
testformål. Knud fornemmer, at de menige medarbejdere ikke får forklaringen med ud, når de
kaldes ud. Vi vil gerne holde statusmøde kort efter 1. april.
- Standerskifte – budget/tilbud: Vi mangler fortsat overslagspris for standerudskiftning. Knud skal
udarbejde en liste over de der skal udskiftes.
- Evt. større skader lokaliseret/udbedret: Brud i Elkærparken 11.3.2014 ud for nr 84. Udbedret samme
aften.
7. Hovedstation
- Vedligehold.
- Status evt hardware/udstyr opgradering
- Radio-TV
- CMTS, RFGW hardware , forventet dato for installation.
- Backup udstyr, hvilke komponenter bør evt. indkøbes til formålet (ikke i budget pt):
Vi skal sikre os, at der ikke er over 24 t leveringstid på vitale komponenter.
- Evt Udeståender
8. Net
- Status generelt
- Vedligehold
- Hal opkobling, intet nyt eller ?
- Ny ø-opdeling planlægning. Vi ber KRR om input.
9. Internet
- Status generelt.
- Kapacitet, forbrug, reserve.
- Router, lagerstatus, EPC3925/EPC3928 frigives når 3925 er solgt ud OG ordentlig firmware
foreligger.
Der er 31 stk. 3925 på lager.
10. Samarbejder
- Veddelev Antennelaug. De står for at beslutte sig for tilslutning til TKN. De får vore 2434’er for 100
kr/stk inkl. moms. Derved kan hele medlemskredsen komme med fra start.
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11. www.tunenet.dk
ÆØÅ og dato ved pakkeskift. Der skal laves fremstilling af nye pakkeindhold inden 1.4. Svarmail på
pakkevalg skal indeholde løbende måned + 30 dage og at det koster 500 kr.
- Nyt til siden.
- Øvrige tiltag
12. Medlemmer
- Sikring at udeståender og håndtering/kategorisering af problemer
- Kan en status i Panther styre det ?
- Remindere/opfølgning/forglemmelser
- Beholde mail-adresse: 200 kr/år. Svarende til medlemskab uden signallevering.
 Byagervej xx1
 Tunegårdsvej xx
 Tinggårdsparken xx
 Mimosevej xx
13. Øvrigt
- Ejendomsmægler – TKN har ikke pt mulighed for etablering af net i udstykningen i Tune/ NØ
- Tinglysning - status fra kommunen, Tage finder navnet på sagsbehandler.
- Panther – evt. system nyheder/ændringer. YouTube videoer skal være bedre, mere pædagogiske. Se
på kortfunktion for naboer.
- TV Tune – på TKN Internet - intet nyt ! Der indkaldes til GF i maj måned. Men der skal digitaliseres !
14. Huskeliste
- Medlemsmøde.
- Generalforsamling. (se ovenfor)
- Gamle bydel, evt. nye udvidelser ?

1

Adresse anonymiseret ved xx for vejnummer til det offentlige referat
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