
Orientering fra bestyrelsesmøde 13.06.2017 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). Fra Stofa: Tom Andersen (TA) pkt. 454-457    
454. Dialog med Stofa - Tom Andersen deltager - 
          herunder status på Assensvej 100, Nytorv og nodeneddeling 
 
Assensvej 100: Arbejdet er sat i gang.  De fremtidige lejere vil få et velkomstbrev fra Stofa, hvori det oplyses, at stikket er åbent. Så kan de tage stilling til, om de ønsker signal fra MA.  
Nytorv: Skakterne for fremføring af kabel bliver lukket inden længe. TA arbejder på at få fremskaffet et tilbud. Så vi kan nå at komme med.  TA pointerede hvor vigtigt det er, at komme tidligt med i forløbet, når der sker nybyggeri. Gerne så vi kan nå at være med til første ledningsejermøde.  
Nodeneddeling: Er med i Stofas netplanlægning. Vi får nærmere besked om starttidspunkt  og tidsplan. Vi har behov for at arbejdet bliver udført inden efteråret, hvor tv-forbruger igen stiger.  Vi har allerede i 1. kvartal aftalt den nødvendige nodeneddeling.   
455.  Drøftelse af tilbud fra Stofa på evt. etablering af signal i Perikonhaven 
 Signal hentes fra Skovsvinget. Endelig tilbud kommer, når der er undersøgt mulighed for samgravning.  Med 32 grunde er det umiddelbart ikke rentabelt at gå med.  Men vi undersøgte muligheden for yderligere bebyggelse i området, og lokalplanen lægger op til yderligere udstykninger.   Vi besluttede at gå med fordi vi forventer yderligere byggeri.  
 
 
456. Oplæg til eventarrangement for nuværende og nye medlemmer 11. og 12. sept.  Det er Stofas oplæg, at vi laver 2 arrangementer for nuværende og kommende medlemmer. Der inviteres både medlemmer og husstande med en tilslutningsmulighed, der ikke er i brug.     



457. Nye projekter siden sidst: 
 21 boliger på Sperlingvænget – Vi besluttede at gå med. 28 boliger på Skrillingevej/Hyldebærgrenen – Tilbud fra Stofa afventes 10 lejligheder i Teglgårdsparken 46-48 – Tilbud afventes ligeledes.  På sidste møde drøftelse vi 18 lejligheder på Bjergbanksvej, hvor lejerne ønsker frit at kunne vælge TV-pakke. Problemet er, at Stofa ikke har umiddelbart adgang til installationerne, der ligger på loftet. Adgangen sker gennem enkelte lejligheder. Hvis der skal etableres direkte tilslutningsmuligheder til alle lejligheder udenfor bygningen bliver det dyrt.   BH beder Stofa om et tilbud på en billigere løsning, hvor kablerne trækkes ned i opgangen og samles i nogle nye tilslutningsskabe. BJ tager derefter en dialog med udlejeren.  Da der er tale om investering af bekvemmelighed, vil det være begrænset, hvor stor en del af udgiften vi kan dække.   Skovgården har lidt det samme problem, men her har teknikerne fra Stofa den udfordring, at kablerne ligger gemt i efterisolering uden rimelige arbejdsvilkår. Det er teknikerne ikke så glade for, og det vil nok heller ikke kunne godkendes af Arbejdstilsynet.  Vi afventer en pris fra TA og vil herefter tage en drøftelse med boligforeningen sammen med Stofa for at finde en løsning.  TA forlod herefter mødet.   
458.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 BL har haft kontakt til Vestfyns El-anlæg. De kan ikke tilbyde at følge LER-graveansøgninger for os, men vil gerne give tilbud på gravearbejde.  BL beder Vestfyns El-anlæg om en listepris på gravearbejde. Tilsvarende oplysninger har vi fra Stofa fra deres tilbud på udbygningen af vores anlæg.  Samtidig vil BL bede om tilbud på gravearbejde i forbindelse med udskiftning af standere. Vi har flere tilbud fra Stofa, men vi syntes graveandelen udgør en forholdsvis stor udgift.  BH og BFJ har udestående punkter vedr. nyhedsbrev og annoncering af nye internetpriser. Dette klares hurtigst muligt.  Referatet herefter godkendt. 
 
 
459. Gennemgang af aktuelle arbejdsopgaver > Se 2017 aktivitet > Arbejdsopgave  - Log 
 BH rykker TA for materiale til ejd.mæglere.  



BH tager også en snak med Henrik Schultz fra Real Mæglerne om signal til de udstykkede grunde på Stiklingen og andre grunde, de har til salg. Samtidig undersøges interessen for informations materiale til kommende ejendomskøbere.  
 
460. Indhold på bestyrelsesmøde – godkendelse af det endelige årshjul 
 Oplægget fra BL blev gennemgået. Enighed om, at den var meget overskuelig og mødeindhold fremover følger denne plan.   
461. Økonomi - budgetopfølgning  KS informerede om, at der ikke har været udsving af betydning i forhold til budgettet. Vi har også modtaget årsafregning på Bredbånd Only.  
 
462. Bordet rundt 
 BJ og JH har haft ganske få henvendelser, og de kunne henvises til Stofa.  MT har fået nogle henvendelser fra bygherrer med henblik på mulighed for signal fra MA. Disse er sendt videre til BH og er behandlet under 457. Det drejer sig om Skrillingevej/ Hyldebærgrenen og Teglgårdsparken.  BFJ undersøger, om antallet af besøgende på vores hjemmeside er retvisende. Det lå temmelig lavt. KS fandt en fejl, som han hurtig fik løst.    
 
463. Fra formanden 
 a) Medlemsstatus – bilag: 23 mistede medlemmer den sidste måned.  b) Orientering fra repræsentantskabsmøde i A2012 den 10.06 – De fremmødte havde været meget tilfredse med orientering om vores seneste forhandling med Stofa. BH har lovet levere et notat til inspiration for andre foreninger. Vi har alle modtaget nyhedsbrev fra A2012 efter mødet.  c) Emner til vores næste nyhedsbrev: Info om at DAB-kanaler forsvinder. Udvalgte DR-kanaler sendes allerede i vores anlæg som FM-kanaler. 
 
 
464. Eventuelt 
 BL gennemgik relevante LER-henvendelser.  



Han kontakter Stofa for at høre, om de ønsker at være med i nogle af gravningerne vedr. eventuel udskiftning af kabler.  
 Næste møde: 22.08. kl. 17.00   For referatet: MT – 18.06.2017 


