
Orientering fra bestyrelsesmøde 09.05.2016 i Middelfart Antenneforening (MA)  
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), John Hansen (JH), Marianne Thomsen (MT) og suppleant Jørgen Jørgensen (JJ). Fraværende :  Benjamin Fritz-Jensen (BFJ), Bent Laugesen (BL) og suppleant Jan Thagaard (JT)   
352. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 15.03. 
 Referatet godkendt uden bemærkninger.   
353. Evaluering af programomlægning den 30.03. – herunder nye radiokanaler 
 Omlægningen af kanaler er forløbet uden de store problemer. JH har haft få henvendelser, der kunne henvises til Stofa. BJ har også kun haft få henvendelser. 28 ud af 30 radiokanaler er på plads som forventet. 2 gamle bibeholdes: Kulturradio og You FM, der begge er tyske.    
354. Spørgeundersøgelse om lokalområdets medieforbrug   
  Det udsendte spørgeskema blev gennemgået. Der var enkelte tekstmæssige rettelser. Det blev aftalt, at afsnit E (pkt. 47-50 omkring mobiltelefoni) udgår.  Det blev drøftet, hvordan vi får nuværende og potentielle medlemmer til at svare. Der var enighed om, at der skal være en gulerod. Det blev aftalt at udlodde seks gavekort til Middelfart Handel: Et gavekort på 1.500 kr., to på 1.000 kr. og tre på 500 kr.  BJ vil sætte sig ind i at få spørgeskemaet op at køre på vores hjemmeside.  Der sættes annoncer i Melfarposten og Fyens Stiftstidende. Eventuelt senere som banner-reklamer på fyens.dk, hvis vi mangler besvarelser.   
355. Introduktion til Google drev 
 Punktet skubbet til næste møde.    
356. Ny hjemmeside – status – input fra bestyrelsen 
 Da BFJ (web-master) ikke deltog i mødet, skubbes punktet til næste møde.   
  



357.  Nyheder fra Stofa. Airplay til web-tv. Bredbåndskampagne m.v. - Medlemsinformation 
 Der var enighed om, at nyheder skal være mere synlige på vores hjemmeside.  BFJ bør tjekke nyhedsmails fra vore leverandører og vurdere, om noget kunne være relevant for vores medlemmer. Vi andre er velkomne til at komme med input.  Det vil også være fornuftigt, at lægge kampagner fra Stofa på siden.   
358. Nu kommer MitTV - 3 bilag 
 Vi fandt, at det ville være en god idé, hvis vores medlemmer på en forholdsvis nem måde kan beregne, hvad et eventuelt frit valg vil betyde for dem. Det kan eventuelt være via et link til Stofas hjemmeside. BH vil finde ud af, om det er muligt at lege med sammensætning af kanaler i vores pakker.  Før foreningen kan komme med i fritvalgsordningen, skal vi underskrive en kontrakt med Stofa. Kontrakten var sendt ud inden mødet og vilkårene gav anledning til debat.   
359. Gennemgang af aktivitetsplan/årshjul indtil 31.12.2017 
 Tilbud fra Stofa på nodedeling område A, der var modtaget samme dag, blev drøftet.  Desuden har vi modtaget et tilbud på etablering af fiberinfrastrukturen til 30 nye noder.    
360. Bordet rundt 
 Vi har fået en henvendelse fra et tidligere medlem, der ønskede en pris på at få tv fra os igen. Iflg. vores prisliste koster en åbning af signalet 495 kr.   
361: Fra formanden 
 Info om medlemsstatus. Vi har 5.806 medlemmer pr. 30.03.  Det er 36 færre end pr. 31.12.  Det seneste år har vi mistet ca. 125 medlemmer.  Vi har fået et tilbud fra Stofa på flytning af stander – Jernbanegade 4. Pris ca. 13.000. BH undersøger hvem der har bestilt det.   
362. Eventuelt  KS og BH underskrev forhøjelse af garantikapital i Middelfart Sparekasse til 50.000 kr. for at få et bedre afkast af foreningens indestående.  



 Næste møde:   For referatet: MT – 15.05.2016 
  
  
  


