
Orientering fra bestyrelsesmøde 21.08.2018 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Bent Laugesen, Helge Frost Nielsen HFN, Thomas Hvilsom Hansen (THH) og Marianne Thomsen (MT)  rødt=der hvor der skal tages action   
545. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 19.06.2018 
 De ”røde” opfølgningspunkter blev gennemgået.  Referatet godkendt.   
546. Orientering fra møde med Stofa den 02.07.  På vores drev var lagt et kort referat af mødet.  1: Masterplan for overgang til Docsis 3.1. skulle være færdig i uge 35.   2: Vi modtager belastningstal for vores noder fra Ulla Overby, Stofa. Men der er kun tale om øjebliksbilleder, som ikke er anvendeligt for vores ønske om at overblik over, hvilke noder der er mest belastede.   3: Stofa har p.t. ikke mulighed for at levere de medlemsdata og dato for tilgang og ændringer, som vi ønsker.  4: BL er i dialog med Stofa for en 5-års plan for fremtidige udstykninger i Middelfart.  5: BL afventer oplæg fra Vestfyns El-anlæg. Det er planen, at Vestfyns El-anlæg får kabel til rådighed. Når de graver i ny udstykninger, lægger de vores kabel ned fra stander. Så kan Stofa senere montere stik.  7: Da internethastigheden 15/15 MB ikke er en del af Stofas produktportefølje, ønsker de ikke at den fremgår af deres hjemmeside.  Alt i alt syntes vi ikke Stofa er velvillige til at imødekomme vores ønsker. KS foreslog, at vi inviterer Henrik Hansen til vores næste møde, hvor vi i fællesskab kan drøfte vores ønsker.    Bl.a. vil vi gerne høre Stofas holdning til medfinansiering på nyudstykninger, da alternativet kan blive, at vi ikke udbygger.  På mødet fremlægges udbygningsplan for Docsis 3.1 opgra-dering  BH kontakter Tage Laurisen fra Tune-net og spørger, om han kan deltage. Han har en rigtig god teknisk indsigt.   



547. Status på markedsføringsaktiviteter – drøftelse af revideret Stofa-oplæg (bilag)  
 Stofa har sendt os et nyt udkast til materiale, vi kan bruge til kontakt til husstande, der allerede har stik i huset (ca. 2.000). Det bliver lavet som postkort, da der er større chance for, at det så bliver læst. MT foreslog, at der skal stå, at de kan blive medlemmer, uden at de skal vente på gravning.  Vi ønsker, at der også står noget om tv-pakker. BH har opgaven.  Postkortet til nye ejendomme droppes. I stedet vil vi benytte produktoversigten tillige med pris- og kanaloversigt til ejendomshandlere.  Vi blev enige om, at vi hver især gerne vil uddele dette materiale i aftalte områder.    
548. Status på igangværende projekter  a) Ørredvænget  – 33 tilslutninger – kører  b) Tobisvænget  - 64 tilslutninger – er godkendt med forbehold for oplysning om prisen for gravearbejdet er incl. samgravning.  c) Akelejehaven – skudt til hjørne – økonomien hænger ikke sammen – bygherre har søgt om tilladelse til at bygge flere lejligheder, for at få prisen pr. enhed ned.  d) Samgravning/fiberudvidelse på Brovejen fra Norgesvej til Viaduktvej – skal laves - se evt. Google drev 2018 aktivitet/projekter/udviklingsplan/fiberring. Prisen for gravning lyder umiddelbart for høj. Gravning 270 meter i samgravning - 127.000 kr. - sammenlignet med at vi kan grave 500 meter Sverigesvej/Østre Hougvej for ca. 85.000 kr.  BL følger op.  Der skal bygges flere lejligheder i Teglværksgade. - BL har bedt om tilbud fra Stofa.  
 
549. Oplæg til nodeneddeling i Skrillinge   Arbejdet skal laves, da det er nødvendigt for vores videre udbygning. BH har bedt om specifi-kation af gravearbejdet. Første tilbud lyder for dyrt i f.h.t. listeprisen på gravearbejde. Bevilget, hvis BH og BL finder prisen OK. 
 
 
550. Renovering i det bestående antennenet  Der er tale om arbejde, der skal laves, så det er alene en orientering:  a) Smedegade (klimaby) nu graver kommunen  b) Odensevej 132-158  c) Viaduktvej 2-6-8 og Elmegade 25-27-29-31  d) Enebærvej 1-9 e) Færøvej 13-21.  BH har påpeget alternativ gravning på Viaduktvej og Enebærvej for at spare penge.  



551. Bordet rundt  a) Telefon og mail har været meget stille hen over sommeren. Henvendelser har kunnet løses straks eller henvises til Stofa. BJ har haft en henvendelse fra en beboer, der ønskede en stander flyttet.   b) THH har bedt Stofa om en funktion, så det bliver muligt at tjekke på vores hjemmeside, om man kan få Stofa. Google Ads (tidligere Adwords) er netop sat i gang. Vi dukker op som én af de første på Google, når der søges på ”internet+Middelfart”  THH lægger info om billigt internet og planlagte renoveringer på vores hjemmeside.    
552. Fra formanden 
 a) Medlemsstatus: Incl. Bredbånd Only har vi har samme antal medlemmer nu, som vi havde for to år siden. Der er fald i antal medlemmer med tv-pakker, men stigning i medlemmer med bredbånd alene, der nu er oppe på 381 tilslutninger.  b) Stofadagen den 14.09. - BH og BJ har tilmeldt sig.  c) Vi har p.t. ikke stof nok til et nyhedsbrev. Vi var enige om, at vi ikke skal sidde og finde på, for at lave nyhedsbrev. Så hellere sende ud lidt sjældnere. BL vil lave et skriv til en eventuel nyhedsmail om igangsætning af renoveringer.  
 
 
535 Eventuelt  Næste møde: 18/9 kl. 17.00. Bliver dog ændret, da udviklingsplan til Docsis 3.1. ikke er klar før i slutningen af uge 39. - BH har bedt bestyrelsen markere en ny mødedato i Doodle.  For referatet:  29.08.2018 - MT 


