Referat fra bestyrelsesmøde lørdag den 11. september 2011 kl. 16.30
Sted: Peter Hou, Hjørringvej 235B
deltagere: Toke, Torben, Claus, Peter og Kurt.

Godkendelse af referat fra d. 23. maj 2011
Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra formanden:
Nyt siden sidst, herunder opfølgning på situationen efter uvejret.
Uvejret den 26. august havde forårsaget en hel del problemer med tv-signalet og især internet. Det var især området omkring Gåsetoften, der
var ramt af problemerne. Der havde været en hel del henvendelser i denne anledning, og ikke alle var lige forstående over for den tid sådan
noget tager. Problemet blev heller ikke mindre af, at DKTV sagde, at der kom tekniker i løbet af 2 dage – denne tekniker er i vort tilfælde Torben,
der først forsøger at afhjælpe problemet, inden Dronninglund TV kontaktes. Uheldigvis var Torben på ferie lige i denne periode. TV- mæssigt var
Dronninglund TV heroppe om lørdagen og fik tv-delen til at køre de fleste steder. Ugen efter fik de løst de fleste øvrige problemer ved at skifte en
del fordelere og en enkelt specialfordeler. Sagen kører som forsikringssag og prisen er et sted mellem 30 og 35.000, - kr.
DKTV undersøger signalforholdende 3 steder i byen, Hjørring 217 og 235B samt Hanetoften 40.

Servicekontrakt med DKTV?
Vi har tidligere drøftet muligheden for at indgå en aftale med DKTV. Dette er blevet aktuelt efter ovenstående situation, som vi ikke ønsker at
kommer i igen. Der var en del drøftelser under dette punkt og ikke helt enighed fra starten, men man enedes om at tage en ny kontakt med
DKTV, og forsøge at få rettet aftalen til således den passer til vore forhold, både økonomisk og teknisk.

Prisliste for brugeren hos DKTV.
Toke havde fået tilsendt prisliste pr. mail, virker lidt uoverskuelig som almindelig bruger.

DKTV´s tilbud om udbygning af anlægget.
Enighed om at dette udsættes til økonomien tillader dette.

FDA regionsmøde den 19. september Tylstrup Kro
Der var ingen der ønskede at deltage.

FDA Messe og landsmøde 4. – 6. november i Billund.
Der var ingen der ønskede at deltage.

Økonomi:
Budgetstatus:
Kurt gennemgik den øjeblikkelige status, som ser ud til at positiv i forhold til budgettet. Der mangler dog stadig de endelige opgørelser fra
YouSee vedr. betaling for 3. og 4. kvartal. Det forventes, at vi kan få afviklet udgifterne til renoveringen allerede i år.
Der var 3 restanter, der havde modtaget brev om lukning. Det har efterfølgende vist sig, at den ene (en lejer) er fraflyttet ejendommen og
beløbet må derfor betragtes som tabt. Der er en der har betalt og den sidste forventes lukket efter sidste frist.

Nye tilslutninger på vej.
Der er 2 nye tilslutninger på vej på hanetoften. Den ene er klar til tilkobling, og den anden er der bestilt gravearbejde til. Vi benytter denne gang
lokal arbejdskraft – Martin Pape.

Status rapporter:
Renoveringen af anlægget:
Er afsluttet.

Regionsaftalen med YouSee:
Aftalen er underskrevet og modtaget retur fra YouSee.

Standerrenovering:
Aben ligger hos Peter, som vil se på dette hurtigst muligt.

Internet via DKTV fiber:
DKTV er ved at være klar til at etablere fiberforbindelse med Docis 3 og dermed højere hastigheder. Jeg har modtaget graveforespørgsel fra Lerregister på fiberopgaven. Der er også planlagt gravearbejde på Krilvej vist nok telefon.

Eventuelt:
Der indkøbes PC til den administrative del.

