
Orientering fra bestyrelsesmøde 02.10.2018 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Laugesen (BL), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS), Thomas Hvilsom Hansen (THH), Marianne Thomsen (MT) og John Hansen (JH), som indtrådt suppleant for Helge Frost Nielsen der pga. sygdom, har valgt at stoppe.    
554. Stofa fremlægger deres forslag til plan for overgang til Docsis 3.1. 
 Fra Stofa deltog: Kjeld Balmer, Tom Andersen, Carsten Frost og Henrik Hansen.  BH havde inviteret Tage Lauridsen fra Tune Kabelnet. Han har stor teknisk viden på området.   Kjeld Balmer (KB) gennemgik sin Power Point-præsentation af Docsis 3.1. og vores vej frem til at få det implementeret i vores net. Præsentationen bliver lagt på vores Google-drev.  Der er ingen tvivl om, at vores net forbedres væsentligt ved overgang til Docsis 3.1.  Inden vi kan gå i gang, skal vi have etableret 14 nye noder, så vi kommer op på 35 og have fjernet 75 fremskudte forstærkere.   Stofa vil herefter være klar til at installerede Docsis 3.1. i vores net i foråret 2020   
555. Afklarende spørgsmål  Vi er ikke i tvivl om, at vi skal i gang med projektet.  Vi efterlyser dog stadig en bedre indsigt i hvordan nettet kører. BJ oplyste, at han tilfældigt havde fanget en tråd på Facebook, hvor medlemmer klagede over fejl i leveringen fra Stofa.  Det vil være ønskeligt, at vi som bestyrelse får oplysning om fejl, så vi er forberedt, når med-lemmer henvender sig.  Tom Andersen oplyste, at vi altid kan kontakte netovervågningen hos Stofa, for at få besked.   Men vores ønske er, at Stofas netovervågning informerer os, uden vi behøver kontakte dem først. Vi ønsker også bedre driftsinfo på Stofas hjemmeside. BJ har oplevet, at gå på Driftsinfo og få oplyst, at der ingen driftsproblemer var, selv om flere oplevede fejl.  Det er rart for os at vide, om fejlen rammer tre husstande eller 1/3 af byen.  Den vil Stofa tage med tilbage, da de godt kan se udfordringen for foreningen. Stofa forventer væsentligt færre fejl, efter overgangen til Docsis 3,1 og de får inden et bedre overblik over, hvordan nettet kører, så de kan være proaktive og sætte ind før fejl opstår.  Vi ønsker også efter overgangen at få indsigt i hvordan nettet kører hos os, så vi ikke bare skal forlade os på Stofas nuværende meldinger. 



556. Nyt fra Stofa – 2019-priser mv.  
 Henrik Hansen fremlagde nyt fra Stofa – var sendt inden mødet af BH. (Bilag fra Stofadagen).  Kanal 4 bliver flyttet fra mellempakken til den lille pakke. Comedy Central skifter profil til Paramount Network og flytter fra den store pakke til lille.  Nick Jr. og Disney Jr. bliver nye kanaler i den store pakke.  StartForfra, Pause og StartForfra+, bliver nu også muligt fra lille pakke. Arkivtjenester bliver forbedret.  Det forventes, at priserne pr. måned stiger med 20 kr. for lille pakke, 25 kr. for mellempakken og 30 kr. for den store pakke i Stofaejede anlæg. Vi får det lidt billigere.  KS spurgte til en ”lille bitte pakke”, da flere og flere mener at betale for kanaler, de ikke ser. Tom Andersen oplyste, at det er svært at lave en lille pakke meget billigere, pga. Koda- og Copydan afgifter. Stofa ønsker til gengæld at levere mere indhold for pengene.  
Herefter blev der holdt en spisepause og derefter fik Stofa fri.   
557. Bestyrelsen drøfter oplægget sammen med Tage Lauridsen  Efter pausen gennemgik Tage de notater, han havde taget under fremlæggelsen.   Han foreslår, at vi får professionelle til at gennemgå beregningen fra Stofa, så vi er sikre på,  at priserne er rigtige.  Tage syntes også, vi skal fastholde vores krav om overblik over, hvordan vores net kører. 
 
Klokken var herefter blevet så mange, at der var enighed om, at de resterende punkter blev 
udskudt til et nyt møde den 23.10. kl. 17.00  For referatet: 07.10.2018 – MT 


