
Orientering fra bestyrelsesmøde 25.10.2016 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), John Hansen (JH), Benjamin Fritz-Jensen (BFJ), Bent Laugesen (BL) Marianne Thomsen (MT) og suppleanter Jørgen Jørgensen (JJ) og Jan Thagaard (JT)   
 
385. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 30.08.  
 Referatet godkendt.    
386. Spørgeundersøgelse om medievaner i Middelfart 
 BH udleverede en totaloversigt over svarene. Gennemgang af undersøgelsen rykkes til næste møde. BH, BL og BFJ mødes inden og bearbejder svarene.  BH sender oversigt over ja-svar til deltagelse i konkurrence til KS, som laver en elektronisk udtrækning af vinderne af vores seks gavekort og giver besked til MT, der sørger for at dele præmierne ud.   
387. Orientering fra møde den 19.10. med EWII (tidligere TreFor) 
 Præsentation fra mødet var udsendt med dagsordenen. I forbindelse med klimabyen vil EWII rulle fiber ud i den gamle bydel. Det betyder at yderligere ca. 1.500 husstande vil få adgang til bredbånd fra EWII.    
388. Nyt møde med Stofa den 27.10. om revideret udviklingsplan. 
 Med dagsordenen var udstedt et nyt Stofa-tilbud fra den 04.10. tillige med en ny fiberplan.  BH, BJ, BL og KS mødes med Stofa og får gennemgået tilbuddet og den nye fiberplan.   Vi skal sætte ind der, hvor vi pt. har den største belastning.  
 
389. Ændring af Fordelsaftale – nyt i 2017 
 Bilag med oversigt over forskellige ændringer var udsendt til mødet.  Det mest interessante består i, at vi fremover selv kan få indflydelse på prisen på mellem-pakken. Punktet tages op på næste møde.   



390.  Bemærkninger til revurdering af aktivitetsplan/årshjul 
 BL har lavet en god oversigt over punkter, der i løbet af året bør/skal drøftes på vores møder. To bilag var udsendt sammen med dagsordenen.  Ud fra disse bilag går vi i dybden med emnet på næste møde. 
  
391. Ny hjemmeside, status, deadline og premieredato? 
 BFJ har sendt link til alle med adgang til at se en forsmag på den nye hjemmeside. Premiere forventes i starten af december. 
  
392. Bordet rundt 
 Medlemstelefonerne har været meget stille. MT har haft en sag om levering af signal på Sildevænget. Det viser sig, at vi kun kan levere på enkelte adresser, selvom Stofa har oplyst noget andet.   
393. Fra formanden 
 a) Medlemsstatus var tilsendt med materialet til mødet. Antallet af medlemmer er svagt faldende.    b) Konklusion på servicegennemgang for 2015 var udsendt med dagordenen sammen med oversigt over udskiftede forstærkere. Materialet er fra starten af året, men vi har ved en fejl først fået det nu.  c) Orientering fra Stofadagen den 30.09. var sendt til bestyrelsen den 05.10. BH, BJ og JH deltog. Der var ikke yderligere spørgsmål.  d) BH foreslog, at vi var mere aktive i vores medlemsinformation og jævnligt udsendte nyhedsbreve.  e) Stofa inviterer til event for vores medlemmer den 15.11. BH laver en bemandingsplan, så bestyrelsen er repræsenteret under hele arrangementet, der starter kl. 15.00.   
394. Eventuelt  Næste møde: Onsdag 30.11.   For referatet: MT – 30.10.2016 


