
Referat af bestyrelsesmøde 05.10.2017 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), John Hansen (JH), Bent Laugesen (BL), Benjamin Fritz-Jensen (BFJ), Karsten Svenningsen (KS) og Marianne Thomsen (MT).   
474. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 22.08. 
 Referatet blev gennemgået.  Pkt. 466: BJF har lavet et link til tidligere nyhedsbreve på hjemmesiden. Det ligger under:  Om foreningen – Nyhedsbrev – Vil du læse tidligere nyhedsbreve.  BFJ vil lave et ekstra link på siden, der er nemmere at få øje på.  Pkt. 467: BH havde modtaget servicerapporter et år tilbage.  Emnet er på dagsordenen som punkt 483 b)   Referatet blev herefter godkendt.   
475.  Orientering fra statusmøde med Jesper Kjeldgaard fra Stofa den 05.10. 
 Mødet er udsat til tirsdag den 10.10.  BH har sendt ham lavet en oversigt over de punkter, vi ønsker drøftet.   
476. Orientering fra Stofa-dagen den 29.09. 
 MT og BH havde deltaget. Der havde været et par spændende indlæg af Christiane Vejlø om digitale trends og af Thomas Thomsen fra Konxion om sociale medier.  Desuden havde MT og BH detaget i forskellige Stofa aktiviteter om erfaringer med Giganet-udrulningen, persondataforordningen og kundeoplevelsen.   Desuden havde der været en fælles præsentation af fremtiden for Stofa med præsentation af en ny boks, ny priser mv.   
477. Evaluering af eventarrangement for nuværende og nye medlemmer 11. og 12.09. 
 Efter at have rykket Stofa, har BH modtaget tallene fra Stofa efter udsendelse af dagsordenen.   
478. Markedsføring af antenneforeningen  Vi drøftede den aktuelle udvikling hvor vi oplever stigene konkurrence  



 BH mente, at navnet Middelfart Antenneforening virker støvet. Ved frikadellemødet i efter-året 2016, hvor vi 1. gang benyttede vores eget roll-up banner, spurgte flere, hvad vi havde med Stofa at gøre.  Måske bør vi have et nyt navn?  Bla. andre forslag var en selvstændig butik, fast ugentlig annoncering i Melfar Posten fælles med Stofa og selektiv markedsføring på de sociale medier. Desuden var der et forslag om goodwill-rabat til børn der flytter hjemme fra.  Bent laver et dokument og lægger på vores Google-drev, hvor bestyrelsen kan aflevere ideer.  
 
 
479. Hvordan skal vores nye aftale med Stofa komme medlemmerne til nytte i 2018? 
 Vi havde forventet, at nye Stofapriser for 2018 ville foreligge inden mødet, jvf. punkt 476. Udover stigning i prisen på programpakker, blev på Stofadagen også bebudet en stigning i prisen på bredbånd. Vi vil gå langt for at fastholde vores 2017-priser i 2018. 
 
 
480. Status på kapacitetsudvidelsen af vores anlæg  Umiddelbart før mødet har vi fra Stofa modtaget en tidsplan for den planlagte nodeneddeling. Målet var at arbejdet skulle have været afsluttet inden udgangen af oktober, men det har des-værre ikke kunnet lade sig gøre.   Gravearbejdet forventes afsluttet den 03.11. hvorefter montage og indkobling af de nye noder vil starte den 06.11. og afslutte den 17.11. I denne periode vil der være peridiske afbrydelser af kortere varighed. Alle husstande vil typisk opleve to afbrydelser af en halv til en times varighed.  Udover information på vores hjemmeside og i et nyhedsbrev vil vi også annonce i Melfar Posten og udsende en pressemeddelelse.    
481. Status på igangværende og nye projekter    BH og BL holder møde med Tom Andersen om opfølgning på igangværende projektet. Det er ikke kommet nye til siden sidst.   
482. Bordet rundt, herunder     a) Medlemshenvendelser: Alrøvænget 5 har gennem længere tid haft et dårligt signal.   b) Hjemmeside, nyhedsbrev mv.: BJF havde på vores Google-drev uploadet besøgsstatistik  for vores hjemmeside. Der er ikke siden sidste møde udsendt nyhedsbrev.           



483. Fra formanden:  a) Medlemsstatus: Opgørelse pr. 04.09. var udsendt med dagsordenen. Antallet at medlemmer med tv-pakker falder fortsat. Men antallet af medlemmer, der alene vælger bredbånd er begyndt at stige mere.  b) Servicerapport: BH havde analyseret udviklingen i servicehenvendelser. Siden 2. kvt. 2016 har antallet af henvendeler været faldende.   c) Orientering fra repræsentantskabsmøde i A2012 den 23.09.: BH og BJ havde deltaget.  På mødet havde vi besøg af en repræsentant fra Copydan, som vi forsøgte at overbevise om forskellige uhensigtsmæssigheder i reglerne.  Referat fra mødet er på vej.   d) Emner til næste nyhedsbrev:   - Ekstrakanaler i løbet af efteråret - Information om periodiske afbrydeler i forbindelse med udbygningen af vores net - Den nødvendige bredbåndshastighed efter anbefaling fra Komputer – BH leverer oplæg           
484. Eventuelt, herunder næste mødedato og punkter til dagsordenen  Næste møde blev aftalt til den 15.11. kl. 17.00.  På mødet skal vi bla. drøfte budget for 2018  og fokusere på øvrige emner fra vores årshjul.    For referatet:   MT/BH - 22.10.2017     


