
Orientering fra bestyrelsesmøde 15.11.2017 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Laugenen (BJ), Bent Jensen (BL), Thomas Hvilsom (TH), Karsten Svenningsen (KS) og Marianne Thomsen (MT). Fraværende: John Hansen. rødt=der hvor der skal tages action.   
485. Markedsføring af antenneforeningen v/marketingchef Kristian Gren, Middelfart 
Sparekasse 
 Kristian var blevet forhindret, så han kunne ikke deltage. Han kommer til vores næste møde.  MT foreslog, at vi laver annoncer, hvor medlemmer fortæller om deres oplevelser med foreningen og f.eks. køb af valg selv programmer. Drøftelsen forsætter efter vores input fra Kristian Gren.   
486.  Udskiftning i bestyrelsen 
 Benjamin Fritz-Jensen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, fordi han ikke få det til at hænge sammen med familielivet. Som suppleant indtræder i stedet Thomas Hvilsom, som deltog for første gang på mødet i dag.    
487. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 05.10. 
 Referatet blev gennemgået.  Pkt.  465: Vi har fået en ny kontaktperson hos Stofa. Henrik Hansen (HH) har taget over fra Tom Andersen.  Vi har modtaget udkast til informationsmateriale til byens ejendomshandlere, som BH arbejder videre med.  Pkt. 469: BH har bemærket, at de er begyndt at grave på grunden på Brovejen. BL fandt under mødet ud af, at gravetilladelse var søgt. Der var enighed om, at vi skal holde øje med lokal-planer mv. for at få bedre mulighed for at komme med i samgravninger ved nye projekter. Det er ofte for sent først, når der bliver søgt gravetilladelse.  Pkt. 476: BH har endnu ikke modtaget materiale fra Stofa dagen.  Her ud over var der nogle smårettelser.  Referatet godkendt. 
 
 
 
 
 



488. Konkurrencesituationen, jvf. mail fra den 30.10. - bilag 
 EWII havde indbudt de 90-100 beboerne i MelfarParken til et informationsmøde den 07.11. om bredbånd og tv til meget favorable priser.    Ewii tilbyder fx. bredbånd 20/20 MB til 179 kr. pr. måned. Det er samme pris som vores 15/15 MB forbindelse. Via YouSee tilbyder Ewii desuden Vælg Selv pakker, der for øjeblikket er billigere pr. måned end vores.  BH har drøftet den aktuelle konkurrence med vores nye kontaktperson fra Stofa, Henrik Hansen (HH).   Konkurrence er som udgangspunkt godt for forbrugerne. Vi tror, at det er de færreste, der vil skifte leverandør for en besparelse på 30-40 kr. pr. måned, hvis de oplever, at de har et godt produkt.  Så vi skal sørge for at vi fortsat have det bedste produkt til en konkurrencedygtig pris. For øjeblikket giver vores lille pakke mest for pengene.   
489. Økonomi – jvf. bilag 460 
 
Notat over væsentlige afvigelser og besluttede anlægsudgifter – bilag BL vil til næste møde, lave en forbedret oversigt over planlagte projekter, så vi kan få et overskueligt overblik over de udgifter, vi har sagt ja til.  Vi har godkendt projekter, der rækker ind i næste regnskabsår. Vi skal have afklaret, hvor meget der skal med som skyldigt beløb i årets regnskab.  
 
490. Budgetudkast for 2018 
 BH havde lavet to budgetudkast baseret på de nye programpriser for 2018. Det ene, hvor vi fastholder 2017-betalingen, som vi har tidligere har talt om, vil koste ca. én mio. kr. Det andet budgetudkast med normal prisregulering til give en årlig prisstigning på 150 kr. for lille pakke, 200 kr. for mellempakken og 300 kr. for stor pakke.  I vores nye samarbejdsaftale med Stofa får vi nogle penge, som vi kan bruge til anlægsfor-bedringer og lavere prissætning på vores produkter. Vi blev derfor enige om, at nedsætte det årlige basiskontingent på 285 kr. med 110 kr. pr. medlem, som hidtil har været anvendt til løbende afskrivninger.   Efterfølgende har BH lavet et budgetforslag, hvor vi sløjfor 5 af vores ekstra kanaler i grund-pakken. Det vil betyde, at vi kan fastholde prisen på lille pakke og reducere stigningen på de andre pakker tilsvarende. Bestyrelsen har tilsluttet sig dette forslag, som BH sørger for at få annonceret.  
 
 



491. Evaluering af bestyrelsesarbejdet jvf. bilag 460 
 Vi tog hul på en drøftelse af, om vores funktioner er fordelt rigtigt. Har vi de kompetencer der skal til, for at bestride vores poster? Eller har vi bestyrelsesmedlemmer med kompetencer, der med fordel kan udnyttes bedre ved, at vi bytter rundt på vores funktioner i bestyrelsen? Endelig beslutning tages i forbindelse med konstitueringen efter næste generalforsamling.  Vi vil annoncere efter nye bestyrelsesmedlemmer forud for forårets generalforsamling. Vi vil prøve at efterlyse interesserede medlemmer, der besidder kompetencer indenfor på bl.a. markedsføring. Med øget konkurrence, må vi intensivere vores markedsføring.  MT ønsker, om muligt, at materialet til møderne udsendes, så vi har det ca. 1 uge før mødet. KS sørger for log-in til TH til administration af vores hjemmeside, hvor TH i første omgang har taget over.   
492. Status på igangværende og nye projekter 
 Se pkt. 489. Det overblik, som BL udfærdiger, vil komme til at indeholde notat om projektet er igangsat, afventende eller droppet. I første omgang forsøger TH forsøger at gøre det regneark, det ligger på vores Google-drev, mere overskueligt.   
493. Bordet rundt 
 
a) Medlemshenvendelser BJ forlod mødet kl. 19.00. Inden han gik, forelagde han en henvendelse fra en beboer på Bjergbanksvej, som ønskede flere valgmuligheder.  Vi må henvise lejer til at kontakte udlejeren med sine ønsker.  Der havde kun været få henvendelser på medlemstelefonen.  MT havde på mail haft et par henvendelser, som hun forelagde.  To medlemmer havde henvendt sig om udmelding. Vi aftalte, at MT kontakter dem igen for at spørge, om de ønsker at oplyse, hvorfor de melder sig ud. Det kan være en god viden at have for det videre bestyrelsesarbejde. 
 
b) Hjemmeside, nyhedsbrev mv. TH har overtaget administrationen af vores hjemmeside.   BH kontakter Benjamin, for at aftale den praktiske overgang.   Vi får hurtigt rettet forsiden med oplysning om internet fra 179 pr. måned. (BH)    



494. Fra formanden 
 
a) Medlemsstatus - bilag Oversigten over antal medlemmer og deres produkter blev gennemgået. Der er stadig fald i antal medlemmer med tv-pakke, men til gengæld en stigning i antal med bredbånd. Samlet set er antallet faldet med 100 medlemmer på et år. Det må siges at være acceptabelt, med en øget konkurrence.  
c) Generalforsamling i marts 2018 Bliver den 12. marts på Kulturøen. Jeppe Vang Madsen har indvilget i at være dirigent.  
d) Emner til nyhedsbrev BH og TH sørger for at få udsendt nyhedsbrev inden den 01.12. med varsling at nye priser pr.  01.01. Desuden vil vi orientere om Uptown Xmas som ekstrakanal i december og en ny version af WebTv-afspilleren, som gør det muligt at se web-tv i en Google Chrome-browser.     
495. Eventuelt, herunder næste møde TH er netop skiftet til Stofa Bredbånd, og han finder priserne meget konkurrencedygtige. Men han var ikke blevet præsenteret for muligheden for valg af bredbånd til 179 kr. for 15/15 MB, idet Stofas hjemmeside ikke oplyser om det.   BH har drøftet problemet med HH fra Stofa. Vi risiker at medlemmer i boligforeningerne finder prisen på 179 kr. fra Ewii så interessant, at de flytter.  Næste møder bliver: 10.01. og 07.02.  For referatet: 18.11.2017 MT 


