
Information fra bestyrelsesmøde 12.05.2015 i Middelfart Antenneforening (MA)  
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Jan Thagaard (JT), Bent Laugesen (BL), John Hansen (JH), Marianne Thomsen (MT) + suppleanter Jørgen Jørgensen (JJ) og Benjamin Fritz-Jensen (BFJ) - Fraværende: Ingen     
281. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelses møde den 18.03. 
 Referatet godkendt uden bemærkninger.   
282. Evaluering af programomlægning 
 Der har ingen medlemshenvendelser været grundet programomlægningen. Det ser vi som et udtryk for, at det er forløbet uden problemer. Mange medlemmer har ikke haft brug for kanalsøgning, da det er faldet på plads af sig selv. Det skyldes de nye tv-apparater, som vores medlemmer generelt har i dag.   
283. Underskrift af revisionsprotokollat vedr. 2014-regnskab 
 Protokollatet, der var udsendt med dagsorden, blev underskrevet.   
284. Status på voldgiftsangen (duplik fra Kromann Reumert fremsendt) 
 Bestyrelsen havde inden mødet fået fremsendt duplik fra Stofas advokat.  Duplikken indeholder Stofas kommentarer og bemærkninger til de punkter MA har fremført som været tvivlsomme i forhold til foreningens binding til Stofa.  Duplikken blev drøftet. Der var enighed om, at sagen kører videre.    
285. Fremtidig samarbejdspartner  
 Formanden havde udarbejdet nye budgetberegninger på sammenligning af 3 udbydere og et nyt skema med fordele/ulemper.   Alle er enige om, at det er bestyrelsens formål at skaffe TV og internet til medlemmerne på de mest favorable vilkår.  Men da ingen udbydere har præcis de samme ydelser, er en sammenligning svær.   Der var enighed om, at foretage en medlemsundersøgelse for at få en indiakation af hvad vores medlemmer lægger vægt på. 



BH og KS vil udarbejde et forslag til et spørgeskema.  
 
286.  Revision af antenneforenings strategi 
 Da BL skulle forlade mødet kl. 19, blev punktet skubbet til næste møde.   
287. Bordet rundt 
 JT – Der havde været 11 mail henvendelser side sidste møde. Heraf kommer 6 henvendelser fra 2 medlemmer.  BJ – Medlemstelefonerne er meget stille. Henvendelserne kan typisk henvises til Stofa.  KS er i gang med at sætte sig ind i regnskabet. Han vil gennemgå overtagelsen af Web-master posten med BFJ.  JH får stadig beskeder fra LER (Ledningsejerregistret). KS har nu ændret det, så det fremover er ham der modtager.  
 
288. Fra formanden  a) BH gennemgik seneste medlemsoverblik. Vi har p.t. 5900 medlemmer.  b) Vi fik en kort orientering om mødet med Stofa den 12. marts. Mødet handlede om indholdet  i fordelspakken.  c) På mødet hos TV2/Fyn deltog ingen fra Middefart Antenneforening.  d) På generalforsamling blev det vedtaget, at MA skulle sende en klage til Stofa over deres måde at håndtere klagehenvendelser fra medlemmerne på. BH omdelte den sendte klage og Stofas svar her på.  
 
289. Eventuelt 
 Næste mødedato: 16. juni kl. 17.00   For referatet: MT - 18.05.2015 


