
Orientering fra bestyrelsesmøde 21.02.2017 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).  Fraværende: Ingen.     
416. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 24.01. 
 Referatet godkendt.   
417.  Evaluering af programomlægningen 07.02. 
 Kun ganske få henvendelser efter/på grund af programomlægning, så det er forløbet gnidningsfrit. Medvirkende har sikkert været, at der blev sendt direkte information til alle  Programoversigten på vores hjemmeside opdateres af BFJ på grundlag af det regneark  Bent har udarbejdet med oplysninger om de enkelte kanalers LCN-nummer (Logisk Kanal Nr.)   
418. Forberedelser til generalforsamlingen den 08.03. 
 Drøftede emner til beretningen: Fremtidig samarbejdspartner, udbygning af vores net, medlemsundersøgelse og ny hjemmeside,  Iflg. KS er regnskabet under udarbejdelse af vores revision. Vi afventer godkendelse. Årets overskud forventes at blive ca. 1,1 mill.  Budget 2017 – bilag var sendt sammen med indkaldelse til dagen møde.  JH medbringer stemmesedler og sørger for indkøb af vin til dirigenten.  JT og JJ kontrollerer for medlemskab og uddeler materiale, herunder stemmesedler.   BFJ finder ud af, om vi selv skal stille stole op.  MT bestiller øl og vand hos Restaurant Svanen.  Vi ønsker mere relevant information på vores hjemmeside. Vi overvejer, at få lagt videoer ind, om hvordan produkterne kan bruges/optimeres, herunder AppleTv og Google Chromecast. 
 
 
419. Efter generalforsamlingen – medlemsinformation m.v. 
 Beslutningsreferat fra generalforsamlingen offentliggøres på vores hjemmeside umiddelbart efter 



420. Status på udbygning af vores net 
 Vi har modtaget et tilbud fra Vestfyns El-anlæg (VE) på gravearbejde. Tilbuddet indeholder kun en del af gravningen. BH har bedt Stofa om mere detaljerede oplysninger om de enkelte gravninger med de adresser der skal graves fra og til.  Når vi har disse oplysninger beder vi om et tilbud fra VE på den resterende del.    
421.  Orientering fra møde med Stofa den 15.02. 
Tilbud om ny samarbejdsaftale forventes at kunne fremlægges på mødet 
 BH og BL havde holdt møde med Stofa den 15.02. BH omdelte oplæg til fremtidig samarbejde. Materialet blev gennemgået.   
422. Orientering fra regionsmøde i YouSee den 06.02. 
 BH, BJ og JH deltog og har fået tre præsentationer, som er lagt på vores Google drev.   
423. Bordet rundt, medlemshenvendelser 
 MT har fået en henvendelse fra en fremtidig beboer på Størvænget. Foreningen dækker i dag kun en del af det nye boligområde. Vi kan ikke være sikre på, at en investering i udbygningen af vores net i området, kan hentes ind igen, i form af tilstrækkelige antal tilslutninger.   JH og BJ har stort set ikke haft nogen henvendelser på telefonerne.   
424. Fra formanden  a) Frist medlemsoversigt var fremsendt med indkaldelsen. Vi har ca. 5.700 medlemmer.  Det er et fald på mere end 150 på et år.  b) Alle, bortset fra BFJ, får infomail fra A-2012. Her kan vi selv læse, hvad der sker i foreningen. BFJ bliver sat op til også at modtage på anden mailadresse.  BH lægger Visionsudvalget samlet beretning fra A2012 op på vores Google drev. Et digert værk, hvor det vigtigste er markeret med gult. A2012 ønsker tilbagemelding inden 18. april.  c) Emner til nyhedsbrev:  1) Frit valg af 8/16/24 kanaler. 2) YouSee kører med 10 og 20 kanaler, men Stofa, har 2 ekstra betalingskanaler i lille pakke. 3) Oplysning om mulighed for betaling af licens månedligt i stedet for halvårligt. 4) Oversigt over, hvilke ydelser vores medlemmer har adgang til hos Stofa.  



425. Eventuelt 
 BH, BJ, JT og JJ deltager i aftenmøde hos TV 2-Fyn den 01.03.. BH sørger for tilmelding.  Næste møder: Generalforsamling 08.03, bestyrelsesmøde 21.03.  For referatet: MT – 27.02.2017 


