
Orientering fra bestyrelsesmøde 19.06.2018 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Laugesen (BL), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Helge Frost Nielsen (HFN) og Marianne Thomsen (MT) Fraværende: Thomas Hvilsom Hansen (THH) rødt=der hvor der skal tages action.   
536. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 01.05.2018 
 Referatet godkendt.   
537. Status på markedsføringsaktiviteter  BH har haft kontakt til Stofa omkring materiale til omdeling til ubenyttede tilslutningsmulig-heder og ejendomshandlere mv. Der er tidligere udarbejdet et udkast.   BL medbragte en kopi han havde fået af Henrik Hansen, Stofa.  BH fintjekker, tilretter og laver et udkast til følgebrev sammen med Stofa. - Vi forventer omdeling efter sommerferien.  Vi starter med stikprøver - så vi deler ud i udvalgte områder og ser, hvad udbyttet bliver af det.   
538. Status på igangværende og nye projekter  
 BL orienterede om følgende projekter: 
 a) Perikonhaven/Akelejehaven b) Størvænget/Langevænget c) Ørredvænget – her er vi med i nedgravning af tomrør. Vi har en forhandling i gang med Stofa, hvor vi ønsker de bidrager   Vestfyns El-anlæg, der graver for EWII vil gerne lægge kabel ned, når de graver til nye udstyk-ninger. Vi forsøger også her, at få Stofa til at indgå i en medfinansiering.   BL har ajourført skemaet på vores Google-drev > MAF arbejdsopgaver.    
539. Orientering fra møde med Henrik Hansen fra Stofa den 25.05.  BH og BL havde holdt opfølgningsmøde med Stofa om igangværende og nye projekter.  På mødet rykkede vi for møde om netudbygningen og efterlyste et nyt tilbud for Ørredvænget.    
  



540. Analyse af vores medlemsafgang - BL  Der er i 1. kvt. 50 husstande, der har taget imod tilbud om at få lagt fiber ind. Her har vi mistet 25-30 medlemmer. 15 har stadig tv-pakke, men intet internet. Vi laver opfølgning efter 6 mdr.   
541. Persondataforordningen 
 BH havde lavet udkast til privatlivspolitik og cookiepolitik, der var udsendt som bilag til dagens møde. KS læser det grundigt igennem og tilretter om nødvendigt sammen med BH,  og sørger for, at det derefter bliver lagt på vores hjemmeside inden sommerferien.    
542. Bordet rundt 
 Medlemshenvendelser: BJ har haft ganske få henvendelser, som kunne henvises til Stofa. Han har haft en henvendelse fra andelsboligforeningen på Enebærvej. De har gentagne problemer med deres signal. De har henvendt sig til Stofa, men føler ikke, de bliver hørt. BJ følger op på det.  BH vil sende ham en oversigt og de fejl, der er meldt til Stofa. Så har BJ det som værktøj, når han kontakter Stofa.   
543. Fra formanden 
 Medlemsstatus: På trods af konkurrencen har vi samme medlemsantal som for 2 år siden, når vi tager hensyn til Bredbånd Only.   Referat fra repræsentantskabsmøde i A2012 den 26.06 ligger på vores Google-drev.  Emner til nyhedsmail: Bland selv og sport – nu hvor Touren starter.  Der er nogle udfordringer omkring tilmelding til vores nyhedsmail. KS kontakter THH for at få løst problemet.  Præsentationsmaterialet fra informationsmødet med YouSee er lagt på vores Google-drev. YouSee har generelt et højt informationsniveau.    
544. Eventuelt 
 Ingen drøftelser, ud over dem der var kommet løbende under mødet.  Næste møde: 21.08. kl. 17.00   For referatet 01.07.2018 - MT 


