Referat fra bestyrelsesmøde mandag 23.05.2011
Sted: Empire, Frederikshavn
deltagere: Toke, Torben, Claus, Peter og Kurt samt Jesper Kjelgaard fra DKTV.

Dagsorden:
Kl. 17.00

Møde med dansk kabel TV – Jesper Kjelgaard.
hvad sker der fremadrettet:
DKTV undersøger mulighederne for at benytte fiberen fra YouSee og kommer med udkast til ny kontrakt. Der
sendes kopi af de nye tegninger til Jesper. De undersøger, om de ønsker ændringer i nettet, dette skulle være
uden ekstraomkostninger for foreningen. Der kan måske blive tale om en forlængelse af kontraktlængden. De vil
også gerne give tilbud på serviceaftale. Vi aftalte at de kommer med et tilbud.
Der arbejdes også på mobilt bredbånd.
YouSee play skulle blive tilgængeligt for brugere der har 10 Mbit eller mere.
hastigheder og priser:
Såfremt vi overgår til fiberleverance til hovedstationen, hvilket tager ca. 8 uger fra vi er enige om betingelserne,
vil vi kunne få flere hastigheder at vælge mellem og der er også muligheder for højere hastigheder.
Vi modtager senere en oversigt over hastigheder og priser for vort område..
opkobling til info-kanalen:
Dette skulle gerne køre uden problemer.

Herefter en pause med spisning inden vi går over til ordinært bestyrelsesmøde.
Godkendelse af referat fra d. 10. marts 2011
Referat godkendt uden bemærkninger.
Nyt fra formanden:
Ændring i bestyrelsen:
Kim har valgt at udtræde af bestyrelsen, og Peter Hou overtager hans plads i bestyrelsen.
Vi takker Kim for det store arbejde, han har ydet som medlem af bestyrelsen.
Fremtidige ansvarsområder:
Der blev lavet en fordeling af ansvarsområder, og Torben sørger for, at disse ændringer kommer på hjemmeside
og Info-kanal.
Økonomi:
Budgetstatus:
Kurt gennemgik den øjeblikkelig status og budgettet følges.

Opkrævning af ekstrabeløbet + filtre:
Der udsendes samlet opkrævning på det vedtagne beløb kr. 400 + evt. filter kr. 200 i alt. Max kr. 600,Status rapporter:
Renoveringen af anlægget:
Det skulle være afsluttet på nuværende tidspunkt, men der er åbenbart stadig problemer på Hjørringvej.
Har bedt Kim og Peter om at indberette hvad de har af fejl, så dette kan oplyses til Dronninglund TV på en gang.

Regionsaftalen med YouSee:
Vi mødtes med Casper Johnsen i Lendum den 16. maj, men han havde ikke en færdig kontrakt med til denne dag,
vi afventer at denne fremkommer.

Hvem tager sig af det praktiske ved filterpåsætning?:
Dette er en opgave alle deltager i.
Kablerne er kommet og ligger i antennehuset.
Kurt henter filtrene hos DKTV på Ritavej i Aalborg.
Standerrenovering:
Denne opgave styres af Peter.

Eventuelt:
Der anskaffes en forstærker til foreningen, denne opgave klarer Toke.

