
Orientering fra bestyrelsesmøde 23.10.2018 i Middelfart Antenneforening (MA) 
 Deltagere: Bent Hørby (BH), Bent Jensen (BJ), Karsten Svenningsen (KS) , John Hansen (JH), Thomas Hvilsom Hansen (THH) og Marianne Thomsen (MT) Fraværende: Bent Laugesen rødt=der hvor der skal tages action   
558. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde den 21.08.2018 
 Referatet blev godkendt.    
559. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde den 02.10.2018  Godkendt uden bemærkning.  
 
560. Indtryk fra mødet med Stofa den 02.10.2018  
 Stofa var godt forberedt. De var først helt afvisende overfor, at vi skulle have adgang til data om hvordan vores net kører. Men de vil arbejde på at give os informationer i god tid, så vi er forberedte, hvis medlemmer henvender sig om problemer med fx nedbrud.  Vi skal stadig holde fast i, at vi i en eller anden form, skal have et bedre overblik over, om nettet kører som det skal. Måske skal vi mere overordnet se på servicemål, som fx oppetider?  Der er også enighed om, at vi skal have Docsis 3.1. Men måske ikke hvor hurtigt?   
561. Næste skridt – beslutningsoplæg (bilag)  BL havde lavet et beslutningsoplæg, som blev gennemgået.  BH indhenter specificeret tilbud fra Stofa. Det lovede Henrik Hansen os på mødet den 02.10.  BH og BL arbejder videre med oplægget fra Stofa, og indleder forhandling med når de har et solidt fundament til at forhandle den bedst mulige aftale.  
  
562. Status på igangværende og nye projekter 
 BL havde lavet oversigt på vores Google-drev, som blev gennemgået.   
 
 
 



563. Konkurrencesituationen (bilag) 
 Vi havde inden mødet modtaget kopi af EWIIs aggressive markedsføring. De tilbyder lige nu 6 mdrs. gratis internet og ingen betaling for tilslutning uden en trådløs router. Efter de 6 mdr. ligger deres pris fast i 3 år.   Vi har på tidligere møder behandlet tiltag til markedsføring og er også enige om, hvad der skal ske.  
 
 
564. Status på markedsføringsaktiviteter  Behandlet under pkt. 563 
 
 
565. Bordet rundt. 
 a) medlemshenvendelser:  MT har ingen henvendelser haft BJ kun et par stykker  Det burde vi kunne tage som udtryk for, at der ingen problemer er.   BH vil til næste møde, skaffe en oversigt fra Stofa over de henvendelser der har haft fra vores medlemmer, der har problemer med deres internet/tv-kanaler.  b) hjemmeside, Adwords kampagne, nyhedsbrev  THH gennemgik klik på vores hjemmeside, bl.a. som følge af Adwords.   THH arbejder videre i, at det fra vores hjemmeside skal være muligt at indtaste adresse og se om vi levere. Han kontakter Stofa, da de skal levere adgangen.    
566. Fra formanden 
 a) medlemsstatus – (bilag)  Antallet af medlemmer - incl. ca. 400, der alene har bredbånd, er stort set uændret fra okt. 2016 til okt. 2018. Det er umiddelbart positivt, Men hvis vi ser på antallet af nye tilslutnings-muligheder, havde vi gerne set en stigning.   b) Evt. emner til næste nyhedsbrev:  Skal udsendes inden udgangen af november med Information om nye priser pr. 1. januar og sammensætningen af kanaler i de forskellige pakker. 



567. Eventuelt 
 BJ syntes vi skal i gang med at bearbejde erhvervslivet – med henblik på at virksomheder skal kunne tilbyde deres ansatte, med medarbejderbetalt bredbånd, leveret fra Stofa.  BJ, KS og BH holder møde med Stofa om emnet. BJ finder en mødedato.  Næste møde: 20.11. kl. 17.  For referatet 28.10.2018 - MT 


