
Orientering fra bestyrelsesmøde 01.05.2018 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Laugesen (BL), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Thomas Hvilsom Hansen (THH) og Marianne Thomsen (MT). Fraværende: Helge Frost Nielsen rødt=der hvor der skal tages action.   
526. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 21.03.2018 
 De ”røde” opfølgningspunkter blev gennemgået.  Pkt. 520: BL tror Stofa har misforstået forespørgslen, da projektet så bliver dyrere og det mener BL ikke kan passe, da der skal graves færre meter.  Referatet blev herefter godkendt.   
527. Markedsføring af antenneforeningen – Gennemgang af oplæg fra Kristian Gren. 
THH fremlægger forslag til indsats.  THH havde i punktform oplistet forslag til indsatsområder på grundlag af de input Kristian Gren var kommet med. Forlagene blev gennemgået.  Vi aftale af arbejde videre med følgende:  a) Omdeling af brev til de 2.000 potentielle medlemmer. (KS om omdeling)  b) Følgebrev til nyudstykninger og uudnyttede tilslutninger (BH) c) Folder hos ejendomsmæglere, boligforeninger, og udstillingshuse (BH) d) Kommunikation om køb af sportspakke op til VM i fodbold og Tour de France (THH) e) Nyhed - Ny pakke virker på alle enheder (THH)  f) Google Adwords (THH) - (Kreditkort BH) g) Bedre landingssider hos Stofa for at se hvordan man kan blive kunde (THH) h) Kan jeg få internet og tv fra Middelfart Antenneforening? - på forsiden (THH)   
528. Kontroltilbud fra Dansk Kabel TV  
 BL havde fået Dansk Kabel TV til at komme med tilbud   Det er planen, at vi sandsynligvis vil gå med i fremtidig udstykning efter Størvænget.  BL vil undersøge, hvor meget vi sparer på fremtidig udbygning, hvis vi går med på vænget.  BJ foreslog, at vi laver et regneark, hvor vi kan beregne en nogenlunde pris på fremtidige projekter.  Arket skal indeholde priser på hardware, timeløn og gravearbejde. THH kigger på det. 
 
 
 



529 Igangværende og nye projekter – status og strategi (BL) 
 Akelejehaven/Perikonhaven – alternativt projekt: BL kontakter Stofa, for at få nyt tilbud, hvor hans forslag til indgangen til Perikonhaven tages med i betragtning.  Han vil også bede om et samlet tilbud, hvis vi accepter begge projekter i Akelejehaven (kvantumsrabat).  
 MT bragte på bane, at vi bør følge op på, hvor mange tilslutninger vi får i nye udstykninger. Vi har en gennemsnitspris pr. husstand ved etablering på ca. 6.000 kr., hvis vi får 50% af tilslutningerne, er det en pris pr. husstand på 12.000 kr. Med en gennemsnitlig indtægt pr. tilslutning på 600 kr. årligt, er der en tilbagebetalingstid på 20 år. Hertil har vi udgifter til vedligeholdelse.  MT mener, at da vi allerede har 2.000 husstande med mulighed for tilslutning uden yderligere udbygning, kunne pengene måske bruges bedre her.   
530 Analyse af vores medlemsafgang 2. halv år 2017 (BL) (bilag)  Til brug for yderligere analyse har BL bedt BH om materiale, hvor han kan se om medlemmer, i områder hvor EWII har gravet og husstanden har sagt ja til mulighed for tilslutning, også vælger at skifte til EWII.   
531 Løbende økonomisk rapportering – bestyrelsens forventninger? 
 Opsummering af projekter – vi har allerede et regneark, der kan bruges til formålet  Ekstraordinære poster i regnskabet, der ikke er budgetteret, oplyses af kassereren. Indestående på vores konti nævnes i mødeindkaldelse, som det sker i dag.   
532 Anden løbende rapportering? fx servicehenvendelser 
 Halvårlig rapportering om servicehenvendelser. Hvis vi får indtryk af, at henvendelser i en periode er større end normalt, nævnes det på mødet og vi skal naturligvis følge op på årsagen.   
533 Bordet rundt 
 Der har kun været ganske få henvendelser på telefoner og mail og hovedparten er henvist til Stofa.  THH gennemgik oplysningerne for læsning af vores seneste nyhedsbrev. Det er, er udsendt til 495, åbnet af 315 og hovedartiklen læst af 164.   BH kikker på Persondataforordningen og aktiviteter i den anledning.  



534 Fra formanden 
 Vi holder skansen på antal af medlemmer. BH lægger en ny medlemsliste på vores drev for maj, når vi får nye data fra Stofa. Så kan vi selv gennemgå til- og afgang.  YouSee holder deres årlige informantionsmøde den 23.05. i Vejle og 06.06. i Odense. Ikke alle har modtaget indbydelsen. Så BH sender den rundt og vi melder tilbage til BH, hvis vi ønsker at deltage.   
535 Eventuelt  
 Ingen drøftelser, ud over dem der var kommet løbende under mødet.  Næste møde: 19.06, kl. 17.00.   For referatet: 07.05.2018 - MT 


