Ravnshøj Antenneforening

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 19. februar 2014 kl. 20.00 hos Kurt
Sted: Hestetoften 11
Fraværende: Torben Jensen (sygdom)

Nyt fra formanden:
Status på YouSee ændringerne/nye tiltag
Der vil i ugerne 9- 14 blive åbnet for YouSee’s seneste tiltag på bredbånd, nemlig
deres Wifi-spot som bevirker, at alle deres bredbåndskunder kan komme på
netværket, uanset hvor man befinder sig i landet, og dermed også gøre brug af deres
tjenester denne vej. Der står ´hele´ landet i deres oplæg, men hvad med de steder
hvor de ingen bredbåndkunder har? Dette kunne vi godt ønske lidt nærmere belyst.
Bland Selv TV vil efter rygterne starte langsomt op primo marts måned, der vil
komme mere info herom.
Kampagner i 2014 for at skaffe nye medlemmer
Vi vil afvente de ovennævnte tiltag bliver søsat, og derefter overveje en kampagne. Vi
kan ikke forvente, at få nogen økonomisk støtte fra YouSee, men vi kan måske lægge
os op af deres kampagner. Det afhænger dog af tidspunkterne og indholdet.
Dato for generalforsamling og aftale om, hvem der gør hvad.
19. marts i hallens cafeteria
Indkaldelse blev tilrettet med kontaktoplysninger til formanden.
Torben har klaret reservering af lokale og Claus sørger for det øvrige praktiske til
mødet.
Økonomi:
Regnskab 2013 godkendes
Godkendt – overskuddet i 2013 skyldes blandt andet at der er flere forudbetalte
kontingenter.
Budget 2014 godkendes
Godkendt med nogle småjusteringer
Kontingentstatus
Der var en restant – denne er nu indbetalt.
Forsikringstilbud og ændring
Codan har varslet en stigning med 80% til godt 18.000,- og vi har derfor opsagt
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forsikringen pr. 1.4.2013. Der er fra samme dato tegnet en ny kontrakt som tillæg til
vores serviceaftale med DKTV, denne har ikke helt samme dækning når det gælder
udstyr i antennehuset, men da vi efterhånden ikke har mere udstyr, udover
klimaanlæg er dette også til at overse. Prisen på denne aftale er ca. 7.500,Status rapporter:
Er der mange kontakter vedr. boksproblemer?
Der er nogle af TRIAX boksene, som ikke længere kan følge med udviklingen, og de
bør derfor udskiftes. Der er også afhjulpet nogle problemer, hvor det var den interne
installation, der var forældet – godt arbejde Peter.
Teknisk status
Ingen problemer
Hjemmeside
Denne er ikke nem at finde, Torben undersøger sagen.

Eventuelt:

