Referat af bestyrelsesmøde 03.09.2014.
Afholdt i Tunehallen, kl 19-22.
Til stede: Alle.
Referent: Tage Lauritsen.
1. Referat fra sidste møde
– godkendelse/bemærkning. Godkendt u/b.
– Næste møder: Aftalt til 8.okt., 12. nov., 9. dec. 2014 og 27. jan. 2015
2. Signalforsyning
– Status
– Forsyningen status – evt. afbrydelser. Ingen kendte eller planlagte.
3. Økonomi
– Medlemmer: 432 skyldnere, da vi er lige efter d. 1.9. Efter d. 10.9. forventes 5-6 stykker lukket. En enkelt
har været lukket på Internet, som har fået 14 dage til at overholde betalingsaftalen.
– Flimmer og Vindinge: Sendt opkrævning til Flimmer og Vindinge for Q2 2014.
– CD: Pakketal sendt til CD så de kan sende regning for C8 og C9. 5,5 mio på bankbogen, som skal bruges til
en momsregning.
– NetDesign: Endnu ikke modtaget opkrævning for den nye CMTS fra finansieringsselskabet. Renten
forventes at være 0.
– Bank: Tilbud om ny bankordning med 2 konti med 2% rente og 1% rente drøftes med banken.
4. Servicepartner
– Fordelerskabe: Der er ikke sket noget, vi har ikke hørt noget; ikke modtaget nogen statusrapport. Tages op
på statusmøde.
– Medlemmer: Knud opridsede historie om et medlem i Byagerparken xx: Det er ikke ordentligt belyst: 2
besøg af DKA 2012-13. Et besøg af ES (v. Kent) afviste, at der var fejl. Nyt besøg af ES fandt så fejl i stander.
Derefter besøg af ES inde i lejligheden, som har ødelagt husinstallationen ved at fjerne DA-4PMR
forstærker og indsat passiv afgrener (DVU4) i stedet. ES havde sendt uspecificeret regning, som vi har
rådet medlemmet til at afvise. Sagen tages op på statusmøde med installatør om få dage.
– Vindinge har modtaget fin rapport fra ES.
– Vi er gået i stå med HS oprydningen; vi har ikke fået pris på dette. Der er stemning for ikke at fjerne
eksisterende trærack. Flemming rykkes for status på ombygning i HS.
– Vi skal have statusmøde med ES, og det skal være i Tune. Vi foreslår d. 17.9. kl 17 i hallen. Bernt skriver til
ES.
– Hovedstation:
– Oprydning status – Kenneth’s bemærkninger: Hvis vi flytter rundt, så er der en blæser, der kan tages væk.
Beslutning tages efter statusmøde med ES.
5. Net
– Ø-opdeling? Den skal igangsættes asap.
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– Andet. Vi søger at flytte Røglestien 17s tilslutning til en anden stander, da der alligevel
skal udskiftes stikledning. Husk at ændre tegning. Tage følger op.
6. Internet
– Status generelt. Ingen forbindelseafbrydelser.
– Kapacitet, forbrug, reserve, forventet stigning i næste kvartal: Vi er ved at nærme os loftet, derfor presser
ø-deling på. Det er mest den fælles kapacitet der er presset.
– Router- software opgraderinger fremover: Firmwareproblemet med 3925 berørt. Tage: Sætte DHCP
leasetime ned til 3600 sek igen. Vi køber nogle accesspoints til at teste med hos medlemmer. Den skal ikke
indeholde router, kun bridge, og Knud skal kunne sætte den op. Bestyrelsen skal lige teste den nye
firmware. Herefter kan vi efter 4 uger lukke den ud.
7. Samarbejde med andre
– Flimmer – statusmøde ?
– Vindinge – statusmøde ? Vindinge vil gerne have samme vedtægter som TKN og evt. sammensmeltes med
Tune. Vi skal sikre, at der er relevante lokale supportere.
– Hjemmesiden: Ingen bem.
– Medlemsundersøgelsen: Vi reagerer på følgebemærkninger om problemer, såsom jævnligt
forekommende pixelleringer. Kenneth tager Orkidevej.
Vi sender mail ud til alle vore kontaktmailadresser. Fristen ændres til 21. sept. 2014. Vi prøver at få
resultatet klar så det kan komme med i TunePosten 3. oktober.
– Henvisning til kanalafstemning via Glenten? Dette gør vi ikke, da vi har fået besked derom for sent og ikke
har været inddraget. Udbyderne vil ikke levere en række programmer til Glenten, og derfor har TKN
indgået separat visningsaftale.
– Øvrigt. KRR og Knud var i Fredericia til Stofas arrangement.
8. Medlemmer
– Vedtægter – Vindinge, Flimmer samarbejdsaftale
– Remindere/opfølgning/forglemmelser
9. Øvrigt
– A2012, Nyt fra repræsentantskabsmødet i august.
– Panther – evt. nyheder/ændringer.
– Telefoni løsning – telefonslusen ikke noget nyt.
– Henvendelse fra ny forening – GC tilbud på forbindelse samt øvrigt udstyr i foreningen og vor HS.
– Huskeliste: Søndergade xx, ikke debiteret for router?
– Medlemsmøde: iab
– Generalforsamling: iab.
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