
Orientering fra bestyrelsesmøde 19.01.2016 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Bent Laugesen (BL), Jan Thagaard (JT), John Hansen (JH) og Marianne Thomsen (MT) + suppleant Jørgen Jørgen-sen (JJ) og Benjamin Fritz-Jensen (BFJ)    
320. Stofa fremlægger forslag til udbygningsplan for vores anlæg, v/Tom Andersen 
(TA) og Niels Christian Zahl Larsen (NCZL): 
 NCZL fremlagde Stofas forslag til udbygning af vores net. Han indledte med at oplyse, at for-slaget var den mest forkromede løsning. Forlaget vil gøre det muligt at tilbyde internet med meget høj hastighed til alle medlemmer.   Der foreslås øget ø-opdeling og etablering af redundans, som betyder, at vores net bliver  mindre sårbart ved evt. overgravning af fiber.  Det kræver et større gravearbejde.  På mødet efterfølgende var der enighed om at få Brix og Kamp indover, så vi kan få deres bud på en løsning.      
321. Orientering fra Stofa i øvrigt v/TA: 
 Når programudbuddet for 2016 er fastlagt, udmeldes dato for programomlægning. Umiddel-bart ser det ikke ud til, at der bliver ændringer.  Selvom indholdet i foreningens pakker er uændret, skal der alligevel laves kanalsøgning.  Det skyldes, at der skal skabes plads til Bredbånd Only, som herefter kan tilbydes efter gene-ralforsamlingen. Men med et moderne digitalt tv er kanalsøgning langt mere enkelt end tidli-gere.  TA beklagede, at han på mødet den mødet 27.10. havde oplyst, at Stofa dækker service-udgiften ved Bredbånd Only. BH oplyste, at vi efterfølgende har aftalt, at Stofa betaler i 2016.   Mit TV er på vej. Det er muligheden for at vælge enkeltkanaler uden en programpakke som overbygning på Bredbånd Only. - TA vender tilbage når Stofa har yderligere oplysninger.   
322. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 27.10.2015 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger.   
323. Forberedelser til generalforsamlingen den 8. marts 
 a) Der var enighed om at foreslå ændring af §1 (formålsparagraffen) til følgende: 



Første afsnit: Middelfart Antenneforenings formål er at eje og drive fællesantenneanlæg, for at sikre radio- og TV-signaler samt bredbånd på de teknisk og økonomisk bedst mulige betingel-ser for anlæggets tilsluttede.  Andet afsnit: Uændret.  b) Udkast til årsregnskab er endnu ikke helt klar. KS forventer at sende det til bestyrelsen i uge 7. BH vurderer, at vi ender med et mindre underskud.   c) Vi besluttede at fortsætte med det nuværende programudbud i den lille pakke, da besparel-sen i Koda/Copydanafgift ved evt. at droppe syv ekstra kanaler, kun er på 38 kr. årligt.   d) Budgetudkast for 2016 var udsendt sammen med mødeindkaldelse. De nye programpriser bliver:  Pakke 1 stiger med 60 kr. til 1.920 kr. årligt. = 480 kr. pr. kvartal.   Pakke 2 stiger med 120 kr. til 4.020 kr. = 1.005 kr. pr. kvartal.    Pakke 3 bliver uændret 6.380 kr. årligt = 1.595 kr. pr. kvartal.   e) Valg til bestyrelsen:  På valg: BH, JT, JH og MT. - Alle på nær JT er villige til genvalg.  JT har valgt at trække sig til fordel for BFJ, hvis han ønsker at stille op. Det bekræftede BFJ,  at han gerne vil.   Suppleantvalg: BFJ og JJ på valg.  JJ genopstiller og JT ønsker at opstille som suppleant, nu da BFJ bliver opstillet som kandidat til bestyrelsen.   
324. Medlemsundersøgelse 
 Bliver et punkt på næste møde.  Spørgeskema udarbejdet af BH, BL og BFJ var ved en fejl ikke sendt ud med indkaldelsen. Det blev omdelt på mødet.  
  
325.  Status på arbejdet med ny hjemmeside 
 Der er ikke sket så meget endnu. KS og BFJ har aftalt møde med Mogens fra Careteam ved-rørende ny hjemmeside baseret på en anden platform.   
 



326. Plan for aktiviteter frem til udløbet af den nuværende aftaleperiode 31.12.2017 
 Der var enighed om BH ønske om at komme i gang i god tid. BH og BL mødes og laver et udkast til en plan, der fremlægges på næste møde.   
327. Bordet rundt  Medlemstelefonerne er meget stille.   
328. Fra formanden 
 a) Aktuel medlemsstatus – blev omdelt – antallet er medlemmer er faldet en smule. Det er naturligt med det antal udbydere der findes. Pr. 31.12.2015 har vi 5.842 medlemmer. Det er et fald på 20 siden 15.10. og 152 medlemmer i hele 2015.  Andelen af medlemmer med den store pakke er faldet svagt. Medlemmer med lille pakke og mellem pakken er næsten lige store. Det er en tendens, at flere og flere kun vælger lille pakke.  b)  Repræsentantskabsmøde i A2012 den 30.01  BH og evt. BL deltager. BL har sagt ja til at træde ind i skatteudvalget.  c) BH er inviteret til frokostmøde med adm. direktør Niels Duedahl fra Syd Energi den 03.02. Da SE ejer Stofa, er vi lidt spændte på dette møde.  d) BH holder møde den 11.02. med Sune Frederiksen, der er storkunde i Stofa.  
 
329. Eventuelt 
 KS vil gerne have helt styr på, om Bredbånd Only kunder bliver medlemmer af vores forening eller om de kun er kunder hos Stofa. Det har betydning for, om de har stemmeret på general-forsamlingen.  Det afklarer vi på næste møde, idet BH undersøger, hvad andre gør. 
 BH sørger for indrykning af annonce med indkaldelse til generalforsamlingen den 08.03.  Næste møde: tirsdag den 23.02 kl. 17.00.   For referatet: MT – 25.01.2016 
  


