Bestyrelsesmøde mandag den 16. august 2010 kl. 19.30 hos Kim
Referat fra mødet: alle tilstede
Godkendelse af referat fra d. 16. marts 2010.
KH har undersøgt muligheden for 75% fradrag for distributionsfradrag – dette er muligt iflg. momsreglerne.
Listen over uløste opgaver fra mødet: Opgaverne er afsluttet.
Referat godkendt
Nyt fra formanden:
YouSee 10 messen i Bella Centret den 18. september
Der var ingen, der ønskede at deltage.
FDA messen i Billund den 5. og 6. november
Der var ingen interesse, idet messen sidste år var skuffende.
Tages op til overvejelse igen næste år.
Lejekontrakt m/kommunen vedr. mast
Der er indgået en ny lejekontrakt med kommunen. Kontrakten løber frem til 2018.
Svartider på henvendelser/orientering om fejl
Ved henvendelser har vi tidligere lavet en aftale om svarhastigheder, og denne overholdes.
Der har været et par sager om signalforstyrrelser, begge skulle være afsluttet. Fejlene var interne problemer med egne
installationer.
Vi skal gøre mere opmærksom på, hvad det er man skal undersøge, inden man henvender sig til bestyrelsen.
Hjemmesiden beskriver dette på en udmærket måde, og vi skal måske derfor lave en henvisning hertil fra vores INFO kanal.
Brochure til ikke medlemmer
Den omdelte brochure blev drøftet og godkendt med et par ændringer.
Kan udleveres til ikke medlemmer og ejendomsmæglere, der har huse til salg uden tilslutninger.
Forsikringssager med kommunen
Der var ødelagt 2 standere under vinterens snerydning, og denne sag er nu afsluttet, idet kommunens forsikringsselskab har betalt.
Der kom et skriv fra kommunen om opstramning af proceduren ved skadesanmeldelse, og dette fik KH op i det røde felt og
afstedkom lidt skriverier med kommunen.
Hvad skal vi sørge for i fremtiden:
På infosiden kunne vi til vinter gøre opmærksom på, at man orienterede bestyrelsen om beskadigede standere og gerne, hvornår
skaden er observeret.
Kommunen dækker kun skader der sker på kommunale veje.
Regionen dækker på Hjørringvej.
Privat/fællesvej (Hanetoften/Hønetoften) skal dækkes via deres egen forsikring, hvis en sådan forefindes.
KH undersøger hvilke betingelser der er i vor egen forsikring gennem TRYG.
Det kan også være entreprenørens forsikring, der skal dække.
Forsikring:
Bestyrelsen har fået en ansvarsforsikring pr. 1. april 2010 – policen er modtaget og præmien betalt.

Økonomi:
Budgetstatus
Vi følger det lagte budget på udmærket vis og har god styring på udgifter.
Status pr. 15. august blev gennemgået og godkendt.

Kontingent – status på betalinger
Der mangler 4 indbetalinger – rykker med lukkevarsel er sendt – svarfrist 18.8.2010.

Ændring af opkrævningsmetode
I stedet for at udskrive girokort til hver enkelt, vil der fremover være anført kontonummer til indbetalingen på nyhedsbrevet, der
sendes ud i forbindelse med kontingentopkrævningen. Brugere, der ønsker et girokort, kan få dette ved henvendelse til KH.
Kim vil forsøge at scanne et girokort i PDF til brug på hjemmesiden. Kan printes.
Forslaget blev vedtaget og afprøves næste gang.
Ændret rykkerprocedure
Der udsendes brev med post til brugere, der ikke betaler rettidigt, idet dette sparer KH for en del omdelingsarbejde.
Det virker også som om at brugerne læser dette og ikke kan påstå, at girokortet måtte være kommet ud sammen med reklamerne.
Status rapporter:
Digitalisering af TV kanaler
TDC har ført fiber frem til antennehuset, så nu afventer vi, at der snart sker en sammenkobling, så vi kan se alle kanalerne digitalt.
Der er stadig ikke sket sammenkobling i TDC husene Ravnshøj og Frederikshavn.
Der sker formentlig noget i løbet af september, men nok først efter messen i Kbh., hvor der formentlig kommer nyt frem om hvad
der sker på tilvalgsområdet.
YouSee’s krav til dette kunne være, at øvrige kanaler skal købes gennem dem, dette betyder, at vi i stedet for køb gennem ViaSat og
CD foretager dette gennem YouSee til samme eller lavere pris.
Tidshorisonten på digitalisering er formentlig ultimo oktober.

Nordit kampagner
Bredbåndskampagnen som kører p.t. har skaffet 3 nye kunder.
Renovering af standere
Alle standere er gennemgået, og i 21 tilfælde er disse blevet renoveret og malet.
Der er nogle enkelte standere, som må forventes skiftet inden for de næste 5 å,r da bunden er ved at ruste, og her kan selv maling
ikke holde det sammen i længden.
En årlig gennemgang ville være ok .
Nummerering i standere
Der vil i nærmeste fremtid blive foretaget en gennemgang i standerne.
Der vil blive foretaget en ny optegning af tilslutningerne, og samtidig kan det kontrolleres, om at alle tilslutninger er i orden.
Kim har forslået en farvekode pr. tilslutning i boksen, hvilket ville gøre det nemmere at fejlsøge og pakkeskifte.
Forslag til liste blev omdelt og godkendt.
Infokanal
Kører som den skal.
Hjemmeside
Kører som den skal – TN og TJ har aftale om en gennemgang af siden i nærmeste fremtid for at drøfte nye ideer.

Kanaludfald m.m.
Der har været en del mindre forstyrrelser på det seneste – nyt programkort (her kommer der nok nogle flere, hvis vi ikke får udskiftet
806 serien) – kabler der havde løsnet sig – kortopdateringer fra leverandører.
Vi skal være hurtigere med information ved kanaludfald, og vi skal også være hurtigere til at forsøge afhjælpning af problemerne.
Er alle opgaver med huset afsluttet
Der mangler lidt malerarbejde i udhæng, og denne opgave udskydes til næste år.
Der mangler oprydning udvendigt med overskydende materiale fra tagrender. Fjernes i uge 35.
Nye opgaver:
Infotavle i antennehuset
Der opsættes en tavle i huset, hvor alle informationer kan opsættes f.eks: Kort over byen med standerplacering – frekvensoversigt – fejlretningsvejledning m.m.
Hvordan styrer vi lukninger/pakkeskift – kunne vi i huset have en liste, der ajourføres efter ændringerne.
Der kunne påføres dato og initialer.
KH laver en liste, der kommer op i huset.
Liste over kortnummer på de enkelte kanaler
Der er lavet ny opdateret liste over frekvenser, og listen er påført kortnumre til internt brug.
Ny frekvensliste
Se ovenfor
Der er 3 kanaler, som p.t. ikke er på de rigtige frekvensområder.
Der bestilles tekniker til at bringe dette i orden.
Kan bevirke, at nogle skal til at søge disse kanaler igen, men dette er nødvendigt, idet deres placering er på kanten af pakke 1.
Programflade 2011, hvilke overvejelser har vi?
Der foretages en brugerundersøgelse i løbet af september om, hvilke programmer der ønskes i byen.
Vi undersøger om materialet fra sidste undersøgelse er tilgængeligt eller om vi skal bruge en ny måde.
TN og KH undersøger dette.
Vi bør måske også afholde et orienteringsmøde om kanaler og tilvalg, når vi kender mulighederne.
Eventuelt
TV2 sports 2 nye kanaler (Premier league kampe), sendes p.t. kun til parabolmodtagere.
Næste møde: 21. september 2010 hos KH

