Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 19. januar 2012 – Krilvej 3
Deltagere: Toke, Torben, Claus, Peter og Kurt

Godkendelse af referat fra d. 10. november 2011
Godkendt uden bemærkninger.
Nyt fra formanden:
Nyt fra FDA
Der er sket formandsskifte, og de har fået ny hjemmeside.
Bestyrelsesforsikringen stiger med kr. 200,- til kr. 925,Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling her i januar. Eneste punkt er økonomi.
Der kan komme en ekstra regning på mellem 400 og 800 kr. (engangsbeløb).
Internet fra DKTV eller YouSee
KH havde lavet en sammenligning af priser og hastigheder på det nuværende, samt det som DKTV vil kunne tilbyde
fremover. Der var også medtaget priser fra YouSee.
Vi har fået en meddelelse fra DKTV om, at de ikke skal videreudvikle på nye tiltag via nettet.
Dette betyder, at vi skal over på YouSee bredbånd, hvis vi skal tilbyde den fulde palet: YouSee Play, YouSee Telefoni
samt YouSee Web-tv på pc, tablets og smartphone.
Vi skal have en snak med YouSee om dette.
Hvad er det de kan tilbyde, og hvilke krav stiller de?
Hvad betyder det for vore internetbrugere og vore telefonikunder?
Hvad får vi tilbage i fee?
Bredbånd NORD
Der er søgt om gravetilladelse i hele byen, så vi må nok forvente, at de udsender kampagnemateriale i nærmeste
fremtid. Tror ikke de graver fiber ned uden tilstrækkelig med tilslutninger.
Økonomi:
Regnskabet 2011
Godkendt af vore revisorer.
Budget 2012
Ingen ændringer siden sidst så det forelæggende budget fremlægges på generalforsamlingen.
TN ville gerne have budget i samme opsætning som regnskabet, hvilket vil ske inden mødet.
Takstblad 2012
Der blev diskuteret nogle ændringer, bl.a. vil vi fjerne alt om internet fra takstbladet, idet dette er en sag mellem DKTV
og kunden. Prisen på filterskift nedsættes med kr. 300,-, idet vi har rigeligt med filtre liggende i antennehuset.
Medlemsstatus
Det ser fornuftigt ud, der er en tildens til, at brugerne flytter fra mellempakke til enten lille- eller fuldpakke.
Det er noget sløjt med indbetalingerne denne gang, der mangler p.t. 43 indbetalinger, hvilket er langt over normalen.
Budgetstatus 2012
KH udleverede oversigt pr. d.d., og dette ser godt ud, idet der p.t. ikke er bogført nogen udgifter.

Status rapporter:

Internet hastigheder
Der er gjort klar i antennehuset til at køre Docis 3, hvilket betyder hastighed op til 50/5.
Der mangler p.t. at blive lavet det sidste hos DKTV i deres driftsafdeling/markedsafd., dette skulle være klar midt i
næste uge. Der er helt tydeligt nogle kommunikationsproblemer i DKTV, efter at Jesper Kjeldgaard er stoppet.
Renoveringen af anlægget
KH har talt med Frank hos DKTV flere gange, og det er ikke p.t. muligt at få en endelig dato for påbegyndelse af dette
arbejde.
Ø opdeling
Det samme for dette pkt.
Planlægning af generalforsamlingen 2012
Dagsorden til mødet blev drøftet.
Alle, der er på valg, genopstiller.
- lokaler
Dette er på plads iflg. TJ
- formøde
Vi mødes kl. 17.30 for at klargøre til generalforsamlingen. KH tager den bærbare pc med til fremvisning på lærredet.
Eventuelt:
TJ kontakter Steen Sørensen angående hvervet som dirigent.
Vi udsender ny liste fra DKTV med hastigheder og priser. PH tilretter skrivelsen, der medsendes.
Hjemmesiden skal vel også tilrettes således, at der fremover fremgår, at vi kun yder vejledning og ikke udfører arbejdet
med installation af internet og afhjælpning af tv-problemer.

