
Orientering fra bestyrelsesmøde 15.03.2016 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), John Hansen (JH), Benjamin Fritz-Jensen (BFJ) og Marianne Thomsen (MT). Bent Laugesen (BL) var med via telefonen. Fraværende: Suppleanterne Jan Thagaard (JT), og Jørgen Jørgensen (JJ)     
342. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 23.02 - (mail 03.03.)  Referatet godkendt uden bemærkninger, 
  
343. Konstituering efter generalforsamlingen den 08.03. 
 Formand: Bent Hørby, fortsætter Næstformand: Bent Jensen, fortsætter Kasserer: Karsten Svenningsen, fortsætter Sekretær: Marianne Thomsen, fortsætter  Benjamin Fritz-Jensen fortsætter som web-master.  Det blev aftalt, at bilag til møderne mv. lægges på google-docs, hvor vi alle kan tilgå dem. KS og BH kigger på det tekniske – gennemgås på næste møde.  BJ og JH fortsætter med de to medlemstelefoner.   
344. Evaluering af generalforsamlingen den 08.03. 
 Det er aldrig tidligere sket, at en generalforsamling er blevet afviklet så hurtigt. Der var ingen spørgsmål fra de fremmødte.  BL foreslog, at vi fremover udsender en pressemeddelelse om, hvad der kommer til at ske på generalforsamlingen. Det er en erfaring, han har fra sit tidligere arbejde i bestyrelsen i Ejby.  Vi drøftede også muligheden for at gøre mødet lidt bredere, ved for eksempel at have noget med, der rækker ud over de normale punkter på dagsordenen. Det kunne for eksempel være fremvisning af ny teknologi, i stil med Stofas slags ”frikadelle-møde”, som typisk har været ret velbesøgte.  I god tid inden næste års generalforsamling, drøfter vi, hvilket tiltag vi kan lave, for at få flere til at komme.  Vi gennemgik udkastet at referatet af generalforsamlingen. Et par fejl rettes inden det sendes til underskrift hos dirigenten. BH sørger derefter for, at referat og regnskab mv. bliver offent-liggjort på vores hjemmeside.  



345. Programomlægning den 30.03. – herunder information på vores hjemmeside 
 BH omdelte en kopi af det senest udkast til det brev, der sendes til alle vores medlemmer  i forbindelse med programomlægningen den 30.03. Brevet indeholder meddelelse om omlægningen, krav til tv-installation, for at undgå ind-stråling, et tilbud om at få gennemgået husstandens tv-installation til en fornuftig pris og oplysning om ændring i udbuddet af radiokanaler.  Brevet udsendes på vegne af Stofa og antenneforeningen. Stofa er parat til at betaler omkostningerne. BFJ lægger en nyhed på vores hjemmeside, der indeholder relevant information.   
346. Nye radiokanaler - (bilag)  Med indkaldelsen til mødet havde vi fået en oversigt over vores nuværende radiokanaler og oplysninger om de nye. Enkelte kanaler forsvinder og nye kommer til. Der vil fortsat være 30 kanaler.  Alle DRs DAB-kanaler konverteres til FM-signal og kommer med.  BJ tjekker oplysningerne om radiokanaler på hjemmesiden.   
347. Medlemsundersøgelse - (bilag 335 fra mødet den 23.02.) 
 Vi drøftede, om medlemsundersøgelsen kun skal laves blandt nuværende medlemmer, eller om den skal omfatte hele Middelfart og dermed også potentielt nye medlemmer.  Da en undersøgelse blandt nuværende medlemmer nok ikke vil være så meget anderledes end de landdækkende undersøgelser, der ellers bliver lavet, blev vi enige om, at lave en bred undersøgelse. Det vil være interessant at få afklaret, hvorfor vi er blevet valgt fra - eller ikke valgt til.  Spørgsmålene skal derfor rettes til, så de også passer til ikke-medlemmer. BH, BL og BFJ mødes efter påske til revidering.  På den måde får vi også lidt markedsføring af antenne-foreningen ind over.   
348. Gennemgang af aktivitetsplan/årshjul indtil 31.12.2017 - (bilag 334 fra sidste møde) 
herunder planlægning af aktiviteter indtil sommerferien og nedsættelse af arbejdsgrupper 
 Vi mangler stadig en pris fra Stofa på første del af udbygning af vores net. – Bent rykker.   
349. Bordet rundt 
 Der har kun været ganske få henvendelser på mail og telefoner. 



BFJ bekræftede, at ny hjemmeside snart er klar til at blive lanceret. 
 
 
350. Fra formanden 
 - BH og BJ orienterede om mødet om DOCSIS 3.1. i Fredericia den 02.03. Det var meget teknisk orienteret  - Ny oversigt over medlemmer - vi mangler aktuel oversigt fra Stofa - BH rykker.   
351: Eventuelt 
 Næste møde: mandag, den 09.05. kl. 17.00   For referatet: MT – 20.03.2016 
  
  
  


