
Orientering fra bestyrelsesmøde 06.02.2018 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), John Hansen (JH) og Marianne Thomsen (MT). - Fraværende Thomas Hvilsom (TH) og Bent Laugesen (BL) rødt=der hvor der skal tages action    
506. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 10.01.2018 
 De ”røde” opfølgningspunkter blev gennemgået:  Pkt. 498: På foranledning af BL har BH udarbejdet oversigt over hvilke medlemmer, der har forladt os og lagt den på vores drev.  Ser vi på 2. halvår 2017, har vi mistet 244 og fået 241 nye medlemmer (incl. Bredbånd Only). Så vores nettoafgang er kun på 3.  Pkt. 499: BL var fraværende. BH har lavet oversigt over accepterede tilbud (drev). BH har rykket Tom for tilbud på Stiklingen.  Markedsføringsmateriale: Der er kommet en ny på posten hos Stofa. BH har talt med hende om det materiale, vi ønsker.  Pkt. 500: TH har lagt oversigt på vores drev over antallet af læsere af vores nyhedsbrev.  Pkt. 501: BH følger op på annoncering efter bestyrelsesmedlemmer. 
 Pkt. 502: KS følger op på forespørgsel til revisor, om input til afskrivningspolitik. 
 Pkt. 503: JH har talt med Stofa om manglende kanal. Viva er nu på igen.  BH og TH har holdt møde om oprydning og ændringer på hjemmesiden  Pkt. 504: TH har lavet udkast til indlæg om coax contra fiber og indlæg om e-sport kanalen. 
 
 
507. Markedsføring af antenneforeningen – gennemgang af oplæg fra Kristian Gren 
 Da TH var forhindret i at deltage, blev punktet skubbet til næste møde.   
508.  Status på igangværende og nye projekter 
 Se MA-arbejdsopgaver på vores drev. BH og BL har aftalt møde, hvorefter oplysningerne bliver opdateret  KS har set information fra LER om gravning på Vandværksvej. Han foreslår, at vi får et kabel med for at skabe bedre sammenhæng i vores net (redundans). BH kontakter Stofa. 
 
 



509. Analyse af vores medlemsafgang 
 BL var fraværende, så hans analyse af oplysningerne må vente til næste møde. 
  
510. Årets servicegennemgang 
 Stofa har foretaget den årlige servicegennemgang af vores anlæg. BH og BL holder møde med repræsentanter fra Stofa den 19.02, for at gennemgå rapporten.    Inden mødet vil BH bede om en oversigt over belastningen af øerne i vores anlæg.  Vi skal have kigget på fremskudte forstærkere i Skrillingeområdet.  Vi vil bede ingeniør Niels Chr. Sahl Larsen fra Stofa komme med et nyt forslag til en udbyg-ningsplan.   
511. Generalforsamling den 12.03. 
 a) Der var følgende forslag til emner til beretningen: Bredbånd Only, nodeneddeling, vælg selv, og vores rabat på internet. BH sørger for udarbejdelse af beretning.  b) Vores revisor forventer snart at kunne komme med en endelig årsopgørelse.  c) BH sørger for stillingopslag til efterlysning af bestyrelsesmedlem og suppleanter i forbind-else med indkaldelse til generalforsamlingen.  d) JH medbringer stemmesedler og vin til dirigenten.   Vi mødes kl. 18.00 - en time før generalforsamlingen. BH sørger for materiale til deltagerne med kopi af beretning, regnskab, forslag til nyt kontingent mv.  BH spørger Henrik Hansen fra Stofa, om han kan komme og fortælle lidt Stofa-nyheder efter generalforsamlingen.   
512. Bordet rundt 
 a) Både JH og BJ har haft ganske få henvendelser på telefonerne. MT har haft lige så få på mail. 
 c) Punktet hjemmeside, nyhedsbrev mv. blev gennemgået under referat fra sidste møde, pga.          TH’s fravær. 
 
 
513. Fra formanden  a) Der var ikke kommet oplysninger fra Stofa til en ny medlemsstatus. Under gennemgang af  referatet fra sidste møde så vi på tal for til- og afgang i 2. halvår 2017. 



b) BH sørger for kort orientering på vores hjemmeside efter generalforsamlingen. 
 c) Næste nyhedsbrev udsendes når referatet fra generalforsamlingen er klar. 
 
 
514. Eventuelt  Næste møde blev aftalt til den 20.03.   For referatet: 19.02.2018 - MT     
      


