
Information fra bestyrelsesmøde 08.09.2015 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Bent Laugesen (BL), Marianne Thomsen (MT) + suppleant Jørgen Jørgensen (JJ).  Fraværende Jan Thagaard (JT), John Hansen (JH) og suppleant Benjamin Fritz-Jensen (BFJ)      
300. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde den 16.06.  
 Referatet godkendt uden bemærkninger.   
301. Voldgiftssagen – udviklingen siden sidste møde 
 På et forligsmøde møde med Stofa den 24.08. brød forhandlingerne sammen. Efterfølgende er vi nået frem til en forligsaftale, hvor vi forlænger samarbejdet med Stofa for en 2-årig periode.  Den friske forligstekst blev udleveret og gennemgået.  Efter den 2 årige periode kan MA udtræde af aftalen mod at betale et aftalt frigørelsesbeløb  pr internetbruger af en acceptabel størrelse.  Det løbende internetfee forhøjes.   Der var enkelte ønsker til ændringer i forligsteksten.   Bortset fra disse ændringer, var der enighed om at godkende forliget, som vi anser som acceptabelt og det bedst opnåedelige i den aktuelle situation for vores medlemmer.  Udgangspunktet er, at indholdet af forliget er fortroligt, og udkast til fælles information blev fremlagt og godkendt.   
303. Fremtidige samarbejdsmuligheder og -partnere  Da vi nu har aftalt fortsat samarbejde med Stofa indtil udgangen af 2017, er punktet ikke presserende og derfor udskudt til behandling umiddelbart efter sommeren 2016.   
304. Spørgeundersøgelse  
 BH og KS vil få undersøgelsen klar, så den kan gennemføres lige efter nytår og resultat kan offentliggøres på generalforsamlingen til foråret.  BH og KS forventer at have et forslag klar til næste møde.  



305.  Deltagelse i Stofadagen den 11.09. i Kolding   BH, BJ og KS deltager – BJ hele dage.    
306. Udviklingstendenser – orientering fra deltagelse i regionsmødet i YouSee 
 BJ og MT fortalte om mødet i YouSee. Fiber og streaming er i fortsat vækst, og kunderne forbrug af bredbånd stiger markant. YouSee vil i 2016 præsentere bredbånd uden tv.  Generelt vil YouSee være en leverandør af underholdning på tværs af platformer og give alle medlemmer adgang til at se tv hvor og når de vil.   
307. Bordet rundt 
 BJ – kun få henvendelser på medlemstelefonen.  KS og BFJ er ikke kommet rigtig i gang med den nye hjemmeside endnu. Men det kommer.  BH havde fremsendt medlemsoversigt For perioden 10.01.14 – 15.08.15 har vi haft en medlemsnedgang på 250. Der er store ændringer inden for de 3 pakker. Antallet af medlemmer med pakke 1 stiger og medlemmer med pakke 3 falder.   
289. Eventuelt 
 Næste mødedato: 27.10 eller 03.11. - BH sender rundt og finder den dato, hvor flest kan.   For referatet: MT – 20.09.2015 


