
Orientering fra bestyrelsesmøde 30.08.2016 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), John Hansen (JH), Benjamin Fritz-Jensen (BFJ), Bent Laugesen (BL) Marianne Thomsen (MT) og suppleanter Jørgen Jørgensen (JJ) og Jan Thagaard (JT).  Fraværende: Ingen    
375. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 27.06. 
 Referatet godkendt.    
376. Orientering fra møde den 22.08. om revurdering af moderniseringsplan 
 BH omdelte et nyt oplæg fra Stofa til revideret udviklingsplan, som herefter blev gennemgået. Som vores rådgiver havde Tage Lauritsen (TL) i det tidligere oplæg påpeget manglende oplysninger om belastningen og antallet af tilslutninger på de enkelte øer.  Endvidere mente TL, at det var unødvendigt at lave en ø- og nodeneddeling til 125 tilslut-ningsmuligheder pr. node.   På grundlag af de nye oplysninger, vi herefter havde fået, aftalte vi med Stofa, at de udarbej-dede en revideret plan med det udgangspunkt, at vi tager fat i de mest belastede noder først,  i stedet for at starte fra en ende af.  BH, BJ og KS havde sammen med TL holdt møde den 22.08. med Niels Chr. Sahl Larsen og Tom Andersen fra Stofa, hvor den reviderede plan blev fremlagt.    Ved samme lejlighed drøftede vi også frekvensfordelingsplanen efter sidste kanalomlægning i foråret og problemer i pakke 3 med indstråling og signal.  Mandat til BH, BJ, BL og KS til beslutning om udviklingsplan fastholdes. 
 
 
377. Drøftelse af fremtidig struktur 
 a) Totalentreprise 
 b) Drift af eget internet - evt. white label løsning 
 c) Køb af programmer, service og digitale ydelser 
           Vi drøftede de forskellige muligheder – fordele og ulemper.   Vi drøftede herunder forventningen til udviklingen i kunderne behov.  
 
  



378. Revurdering af aktivitetsplan/årshjul indtil 31.12.2017 
 Årshjulet blev gennemgået. Der skal foretages nogle ændringer, hvor vi skal have lavet en opdeling af tilbagevendende punkter og en køreplan for de kommende aktiviteter indtil vores nuværende aftale med Stofa udløber pr. 31.12.2017.  BL gennemgår den gamle plan og kommer med et udkast, som sendes til høring i bestyrelsen via mail. 
  
379. Ny hjemmeside – status og premieredato? 
 BFJ ville vise hvor langt de er nået med den nye hjemmeside. På grund af tekniske problemer lykkedes det ikke.   På næste møde vil vi beslutte, hvornår vores nye hjemmeside kan få premiere.   
380.  Spørgeundersøgelse om lokalområdets medieforbrug – næste skridt 
 Vi besluttede at gennemføre vores spørgeundersøgelse inden udgangen af oktober.  BJ færdiggør spørgeskemaet i Google Analyse. BH sørger for annoncering i Melfar Posten og udsender en pressemeddelelse om spørgeundersøgelsen, der er åben for alle i lokalområdet.  Undersøgelsen vil være åben for besvarelser fra onsdag den 5. okt. når Melfar Posten ud-kommer og indtil udgangen af uge 42 - søndag den 23. okt.  
 
 
381. Klimabyen – overslag over foreløbige omkostninger. 
 Indtil videre ligger foreningens udgifter til anlægsændringer i forbindelse med kommunens etablering af klimabyen på ca. 65.000 excl. moms.  Kommunens tidsplan er revideret, så det kommer til at tage længere tid end oprindeligt planlagt. Vi forventer ikke yderligere omkostninger i 2016. 
  
382. Bordet rundt 
 Medlemstelefonerne har været meget stille. MT har haft et par sager på mail.  
      



383. Fra formanden 
 Medlemsstatus var tilsendt med materialet til mødet. Umiddelbart ser det ud til at det lykkes at fastholde vores medlemmer med beskeden afgang, der ikke er unaturlig i et marked med stor konkurrence.  Stofa er i gang med at udvikle nye værktøjer til at levere en mere specificeret medlemsstatus. Vi har brug for et bedre værktøj, så vi har overblik over, hvilke ydelser vores medlemmer efterspørger, herunder Bredbånd Only og enkeltkanaler i steder for pakker.  Vedr. deltagelse i Stofas programdag den 30.09. efterlyste bestyrelsen nærmere detaljer om dagens program for at beslutte evt. deltagelse. BH fremskaffer yderligere oplysninger, og interesserede giver herefter besked til BH, der herefter tilmelder samlet..   
374. Eventuelt 
 BH er blevet kontaktet af Realmæglerne vedr. den nye udstykning på ved Comwell hotellet. Vil det blive muligt, at kunne få internet og tv fra MA? Vi har tidligere erfaring med ny udstykning, hvor vi har investeret større beløb, men ikke fået det forventede antal medlemmer. BH undersøger samgravningsmuligheder mv, men samtidig også, hvad de nye boliger ved rådhuset har af tilslutningsmuligheder.  På foranledning af BJ drøftede vi en episode med en stander i offentligt areal, som blev påkørt i forbindelse med græsslåning, fordi græsset var blevet for højt. Kommunen har oplyst, at de ikke kan tage ansvar for eventuelt beskadigede standere, der står i lånt jord med henvisning til gæsteprincippet.  BH undersøger reglerne hos A2012.  Næste møde: 25.10.2016   For referatet: MT – 04.09.2016 
   


