Information fra bestyrelsesmøde 30.11.2016 i Middelfart Antenneforening (MA)
Deltagere: Bent Hørby (BH), Karsten Svenningsen (KS), John Hansen (JH), Benjamin FritzJensen (BFJ), Bent Laugesen (BL) Marianne Thomsen (MT) og suppleanter Jørgen Jørgensen
(JJ) og Jan Thagaard (JT)
Fraværende: Bent Jensen (BJ)

395. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 25.10.
Referatet godkendt.
396. Gennemgang af spørgeundersøgelse om medievaner i Middelfart
Besvarelserne i brugerundersøgelsen blev grundigt gennemgået.
Vi anser undersøgelsen er bestyrelsens interne arbejdsredskab.
397. Evaluering af vores møde med Viasat/MTG-Danmark den 25.10.
Det har været et spændende møde med præsentation af nye tilbud.
398. Evaluering af vores deltagelse i Stofa-event for vores medlemmer den 15.11.
Det var et ret stort antal medlemmer der mødte op – ca. 400. Stofa var godt tilfreds.
Vores deltagelse var synlig via et roll-up banner og tydelige navneskilte. Bestyrelsen deltog på
skift med to medlemmer af gangen. De første havde mange henvendelser fra medlemmer.
Primært dog med spørgsmål, som egentlig var til Stofa. På grund af lang kø i starten ved Stofastandene besvarede vores bestyrelsesmedlemmer spørgsmålene. Mange var interesserede i at
høre om Mit-Tv. Vi aftalte at lægge et link på vores hjemmeside til Stofas beregningsmodel.
Det var vores opfattelse, at mange medlemmer ikke tænker over, at MA, er deres leverandør.
Derfor er det vigtigt, at vi også fremover viser flaget, ved lignende arrangementer.
399. Orientering om mødet med Stofa den 27.10. om revideret udviklingsplan
Vi gennemgik tilbuddet, der var sendt ud til vores sidste møde.
BL har haft kontakt til Vestfyns El-anlæg, der har lovet at komme med et alternativt tilbud på
gravearbejdet.

400. 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.
Vi aftalte hvornår og hvor ofte de forskellige punkter skal drøftes.
BL påfører notatet månedsmarkeringer for de enkelte punkter og uploader på vores Googledrev.
401. Ændring af fordelsaftale + nyt i 2017
Ændringer til fordelsaftalen blev gennemgået, herunder udkast til budget.
402. Ny hjemmeside – præsentation af ny næsten færdig udgave
BFJ og BH mødes for at få de sidste ting på plads, så vi kan gå i luften i løber af december.
403. Bordet rundt
Medlemstelefonerne har været stille.
MT havde fået en henvendelse fra et kommende medlem, der på vores hjemmeside havde
læst, at vi gav 10% på prisen for levering af internet. Det er en fejl, at dette afsnit ikke var
blevet slettet fra vores hjemmeside.
404. Fra formanden
Antallet af medlemmer er stort set uændret.
Vi ser stadig en tendens til, at medlemmerne flytter til den lille pakke.
Vores sædvanlige dirigent Jeppe Vang Madsen på generalforsamlingen, er forhindret på den
kommende generalforsamling 08.03.2017. Han har foreslået en advokat kollega.
Vinderne i forbindelse med vores spørgeundersøgelse har alle fået udleveret deres præmie.
Navnene offentliggøres på hjemmesiden.
Næste møder: Tirsdag den 24.01. og tirsdag den 21.02.
For referatet:
MT – 09.12.2016

