
Information fra bestyrelsesmøde 16.06.2015 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Jan Thagaard (JT), Bent Laugesen (BL), John Hansen (JH), Marianne Thomsen (MT) + suppleanter Jørgen Jørgensen (JJ) og Benjamin Fritz-Jensen (BFJ)  Fraværende: Ingen     
290. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 12.05. 
 Referatet godkendt uden bemærkninger.   
291. Revision af antenneforeningens strategi 
 Emnet blev drøftet.    
292. Status på voldgiftssagen 
 Duplik med kommentarer udsendt før mødet og blev drøftet.   
293. Orientering fra møde med Glenten den 02.06 
 BH, BJ, KS og BL deltog i mødet med Glenten. Vores konklusion er, at det kommer til at handle om, hvad der tjener vores medlemmer bedst.    
294. Orientering fra mødet med Strib Antenneforening den 09.06 
 Strib har henvendt sig med ønske om at drøfte et nærmere samarbejde. BH og BJ har holdt møde med deres formand Jesper Laursen og Leon Andersen - tidligere formand.   Det er aftalt, at de 2 foreninger taler sammen igen ved udgangen af året.  
 
295. Fremtidig samarbejdspartner 
 Vi er ikke nærmere på en afklaring.    
296.  Oplæg til spørgeundersøgelse 
 Der kom forskellige forslag til, hvordan spørgeundersøgelsen skal gribes an. 



Der var enighed om at spørgsmålene skal tilpasses, i forhold til de programpakker og digitale tjenester de enkelte kender til og benytter. BH og KS kommer med et oplæg..   
297. Bordet Rundt, medlemshenvendelser 
 Ifølge BJ og JH er der ganske få henvendelser på telefonerne. Det fleste kan henvises til Stofa. De problemer vi tidligere har hørt om i forskellige områder (pigekvarteret) hører vi ikke rigtig mere til. Den kan muligvis skyldes at vores slukning af analog visning har løst problemerne. JT har fået syv henvendelser fra medlemmer pr. mail. De kunne alle sendes videre til Stofa.  
 
298. Fra formanden 
 BH oplyste, at han sammen med referatet vil sende en oversigt over årets udvikling på medlemmer, der modtager vores forskellige produkter: TV-pakker, Internet, Telefoni m.v. Vi får også en oversigt over opsagte aftaler.  De som ønsker at deltage i Stofadagen den 11. september giver besked til BH.  YouSee har indbudt til arrangementer i august. Vi tilmelder selv til det arrangement, der passer bedst. Så kan vi indbyrdes aftale samkørsel.   
299. Eventuelt 
 I forbindelse med, at BFJ har overtaget funktionen som webmaster, vil vi i løbet af sommeren få omlagt vores hjemmeside til et nyt system, der giver bedre visning på mobile enheder. KS aftaler nærmere med BFJ.   Vi aftalte at vi selv lægger den nuværende information over så vi ved samme lejlighed får gennemgået indholdet. BH og BJ hjælper også med denne opgave.  
 Næste mødedato: 8. september kl. 17.00.  Mødets hovedemner: - Voldgiftsagen - fremtidig samarbejdspartner.   For referatet: MT - 23.06.2015 


