
Orientering fra bestyrelsesmøde 25.04.2017 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), John Hansen (JH), Bent Laugesen (BL) og Marianne Thomsen (MT). Fraværende: Benjamin Fritz-Jensen (BFJ),   
436. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 21.03. 
 Referatet godkendt med følgende bemærkning:  Punkt 433 c: Her har BH og BFJ et hængeparti.   
437.  Visionsplan fra A2012 og sammenhængen med vores bestyrelsesarbejde  
 Alle har haft adgang til at læse visionsplanen på vores Google-drev.  I planen nævnes en 50 års jubilæumsbog fra Stofa (2010), som A2012 mener bør være obliga-torisk læsning for alle bestyrelsesmedlemmer i antenneforeningerne. BH forsøger at skaffe den.  BL mener, vi skal reagere mere aktivt på informationer omkring nye udstykninger og grave-arbejde. Det er vi alle enige i.   Vi ønsker at høre Stofa, hvad prisen er, for at komme med i en ny udstykning. Inden vi evt. vælger at gå med i en samgravning, vil vi spørge Stofa, om de vil være medinvestor vedr. internet.   I planen kommer A2012 med forslag til hvervning af nye medlemmer til bestyrelsen. De har lavet et forslag til ”stillingsopslag”.    
438. Ny samarbejdsaftale med Stofa  
 BH har tilsendt bestyrelsen en mail med den beskrivelse af den nye samarbejdsaftale.   
 
439. Orientering fra møde med EWII den 06.04. og andre reaktioner 
 EWII var skuffede over at høre, at vi havde indgået aftalen med Stofa.   BH havde modtaget en mail fra Kim Schøndorff (YouSee). Han var også ked af at høre om vores nyligt indgåede aftale med Stofa.   BH havde også talt med Tage Lauritsen fra Tune. Han havde gerne set, at vi sammen havde fundet en anden løsning.  
  



440. Nye initiativer på grundlag af ny samarbejdsaftale med Stofa 
 Med vores nye aftale med Stofa sparer de fleste medlemmer med Stofanet 20 kr. månedligt på deres internet fra 01.07.   Vi bruge et beløb på, at gøre det gratis for tidligere medlemmer, at få genåbnet deres adgang til MA. De nemmeste ”nye” medlemmer at få fat på i første omgang, er de husstande, der allerede har et brugbart stik i huset.   Vi vil foreslå Stofa, at vi i fællesskab udsender et brev til husstandene med oplysning om muligheden for gratis genåbning. BH kontakter Stofa og vi forventer, at brevet kan udsendes lige efter sommerferien. I brevet vil vi naturligvis informere om de nye priser på internet.  Vi ønsker, at Stofa bliver aktive som leverandør af medarbejderbredbånd. Der er ingen tvivl om, at vi går glip af medlemmer, der får deres internet via deres arbejde.  BL foreslår, at vi skal være mere aktive på hvervning af medlemmer. Vi kan f.eks. gå på gaden, når der i byen er natudsalg. 
 
 
441.  Ny aktivitetsplan/årshjul – bilag + gennemgang af bilag 390a:  
            Notat – indhold bestyrelsesmøder 
 BL har tidligere udarbejdet årshjul og notat/huskeliste. BH havde lavet et nyt udkast. Punkterne i årshjulet blev tilrettet. BL opsplitter emnerne i sit notat og sidestiller dem med punkterne i det tilrettede årshjul. Tidspunkter/måneder for de enkelte punkter fastlægges på næste møde. 
  
442. Bordet rundt 
 a) Medlemshenvendelser: JH – ingen. BJ er blevet kontaktet af en lejer, der betaler TV over huslejen. Han spørger om det er muligt, at købe en boks og så købe/vælge andre program-mer. BJ undersøger hos Stofa. - MT har kun haft få henvendelser, der kunne henvises til Stofa.  b) BH rykker for tilbud fra Stofa på etablering af stik i Perikonhaven v/Falstersvej c) BFJ havde meldt afbrud, så der ikke nyt vedr. vores hjemmeside.   
443. Fra formanden 
 Medlemsstatus. Der er stadig et mindre fald i antallet af medlemmer. Vi håber på at de nye priser på internet kan ændre dette.  Stofa har i deres seneste opkrævning til vores medlemmer oplyst, at der fremover vil blive opkrævet et PBS-gebyr på 9,75 pr. opkrævning. BH har kontaktet Stofa. Jesper Kjelgaard (Stofa) oplyser, at det må være en fejl. 



444. Eventuelt  Næste møde: 16.05. kl. 17.00  For referatet:  MT – 30.04.2017 


