
Orientering fra bestyrelsesmøde 21.03.2017 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Benjamin Fritz-Jensen (BFJ), Bent Laugesen (BL) og Marianne Thomsen (MT). Fraværende: John Hansen (JH),    
426. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 21.02. 
 Referatet godkendt med følgende bemærkninger:  Punkt 417: sidste linje, Bent rettes til BH. 
 
Inden vi gik i gang med de efterfølgende punkter, havde vi advokat Torkil Høg med på telefonen. 
Det er ham, der har gennemgået vores foreløbige forhandlingsresultat med Stofa om en eventuel 
forsættelse af samarbejdet. Vi benyttede også Torkil Høg ved vores voldgiftsag mod Stofa for et 
par år siden.   
427.  Bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen den 08.03. 
 Formand: BH blev genvalgt Næstformand: BL blev valgt. Kasserer: KS genvalgt Sekretær: MT genvalgt   
428. Evaluering af forløbet af generalforsamlingen 
 Vi syntes alle, at der var et meget lille fremmøde, hvor vi var blot 28 stemmeberettigede. Vi kan dog vælge at se det som et positivt tegn på, at vores medlemmer er tilfredse med det foreningen tilbyder.  Med det nye tilbud fra Stofa om frit valg af pakkeindhold, vil der fremover ikke være samme behov for at engagere sig i indholdet i pakkerne, og det kan gøre, at medlemmerne ikke mener, der er så meget at komme efter.  BFJ sørger for at rette hjemmesiden til med de nye priser på vores programpakker og ændrin-ger af vedtægterne.  
Vi fik besøg af vores nyvalgte suppleant, Thomas Hansen Hvilsom, der præsenterede sig. Thomas 
interesserer sig blandt andet for vores hjemmeside, som han vil gennemgå og komme med for-
bedringsforslag til.  
 
Som besluttet på et tidligere møde, deltager vores suppleanter ikke længere i vores møder. 
 
  



429. Gennemgang af:           a) udkast til referat fra generalforsamlingen – bilag           b) revisionsprotokollat til årsrapport fro 2016 - bilag 
 a) der blev aftalt enkelte justeringer.  BH sørger for at indhente underskrifter fra dirigenten og MT og lægger derefter referatet med beretning og uddrag af regnskabet på vores hjemmeside.  
 
430. Orientering fra møderne med Stofa den 02.03., 07.03. og 13.03.  
 Som en forsættelse at telefonmødet med Torkil Høg, drøftede vi Stofas seneste udkast til en samarbejdsaftale.   
431.  Gennemgang af udkast til ny samarbejdsaftale med advokat Torkil Høgs bemærk.               Den største del af punktet havde vi over telefonen med Torkil Høg i starten af mødet.   
432. Revision af aktivitetsplan/årshjul – bilag nr. 390 a og b  
 Idet vi forventer en ny samarbejdsaftale indgået indenfor forholdsvis kort tid, besluttede vi at skyde punktet til et senere møde.   
433. Bordet rundt, medlemshenvendelser 
 a) BJ har haft meget få telefonhenvendelser. MT har også kun haft ganske få henvendelser på mail.  b) BJ havde været med til mødet TV 2 Region Fyn. Han syntes det havde været spændende.  De var blevet orienteret om samarbejdet mellem TV 2 og TV 2 Fyn og havde set lokaliteterne.  TV 2 Fyn har egne programmer, som vi måske tror, at vores medlemmer ikke er så opmærk-somme på. Oplysning om det, er et punkt til vores nyhedsbrev.  c) BH og BFJ aftalte at mødes for at gennemgå hjemmesiden.  De fleste af os havde fået en meddelelse fra Stofa om noget servicearbejde, der skulle laves. den 23.03. KS ønskede, at Stofa giver foreningen beskeden inden vores medlemmer får den, så vi er orienteret på forhånd og kan svare eventuelle henvendelser.    



434. Fra formanden  a) Medlemsstatus – bilag      Medlemsantallet er stort set uændret. Der er sket en vækst i Bredbånd Only b) Emner til nyhedsbrev - følgende emner blev aftalt:      - Orientering om TV 2 Fyns egne programmer – se pkt. 433      - Forskellen på MitTV og Frit Valg      - Nye priser på programpakkerne.  BH og BFJ sørger for udsendelse af nyhedsbrev. 
 
 
425. Eventuelt 
 Visionsplanen fra A-2012 ønskes læst inden næste møde – Oplæg ligger på vores Google drev.  Næste møde: 25.04.  For referatet: MT – 26.03.2017  


