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 Afbud fra:  
Udeblevet: 
  

Bestyrelsesmødet indledtes med en mindre mindehøjtidelighed til fordel for en af 

foreningens medstiftere Niels Trolle, der netop er afgået ved døden.. 

  

A. Meddelelser fra formanden 
 Foreningens stiftelsesdag - 19.01.88 - blev drøftet. Det blev besluttet at 

festligholde 25 års dagen, men formentlig på et senere tidspunkt - 

forhåbentlig i samarbejde med Stofa. 

 Foreningen har fået ny kontaktperson i Stofa - Jakob Kargaard. 

 En grundejer har henvendt sig vedr. installation af et fælles stik til tre lejemål 

- afvist. 

 Et medlem har efterlyst RTL radio i længere tid - sagen er taget op med 

Stofas salgschef - både fra formandens side og fra tilsynsførende. Derudover 

er der forespurgt, om Classic Radio også kan genindføres i radioporteføljen. 

 Fra sidste møde: 
  Formanden skriver til vores kontaktperson hos Stofa, vedr. 

nedenstående emner til et kommende møde.  
  anmodning om at kanalerne RAI UNO, TVE, RTL og VIVA 

tilføres anlægget som digitale bonuskanaler i pakke 1 
  prisfordeling på de 3 pakker. (abonnement, programmer og 

copydan) 
  pris for pakkeskift, intropris ved ny pakke 2 
  nyheder 
  øvrig information fra Stofa 

Vi kan først forvente svar fra Stofa, når den nye kontaktperson har sat sig ind i 

problematikken. 

 Stofa har varslet prisstigninger på en lang række kanaler. Når 

prisstigningerne slår igennem, vil der blive orienteret på hjemmesiden. 

 Stofa har meddelt, at der kan ske forringelser af signalforholdet i forbindelse 

med ændringer i båndforholdene på TV-nettet. Hvis man har defekte kabler 

m.v., vil forringelsen slå igennem hos brugerne. Stofa tilbyder at kontrollere 



installationerne hos brugerne for en pris af kr. 199,- Mere herom på 

foreningens og Stofas hjemmeside. 

 Foreningen er i forbindelse med tildeling af CVR-nummer tilbudt Metrokort. 

 Formanden har deltaget i Stofas programdag, men referat af mødet udskydes 

til senere. 

 Foreningens område vil ikke blive forsynet med fiberkabler i forbindelse med 

DONGs nye elkabler. 

 Spørgsmålet omkring betaling for fast Ip-adresse tages op på et møde med 

Stofa.  

  

B. Meddelelser fra kasserer 
 Kassereren meddelte, at foreningen har skiftet bank fra Bank Nordic til 

Arbejdernes Landsbank. Årsagen er primært Bank Nordics gebyrpolitik. 

 Kassereren fremlagde kassekladde.  

  

C. Meddelelser fra tilsynsførende 
 Tilsynsførende henviste til udarbejdet rapport. 

 Infokanalen drøftet - den falder af og til ud - tilsynsførende vil presse Stofa 

for at holde den i luften. 

  

  

D. Meddelelser fra udvalg 
 Intet at bemærke. 

  

E. Eventuelt 
 Det aftaltes at nedsætte et festudvalg med henblik på forberedelser til 

foreningen 25 år jubilæum. Udvalget består af: Kenneth Højstrøm, Henning 

Grønvold og Jan Boring. 

  

F. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 20.11.2012, på Helmond Allé 47, 
2791 Dragør 
  

G. Godkendelse af protokol. 
  

Torsten Vester 
Formand 

Herbert Bolbroe 
Kasserer 

  

Kenneth Højstrøm -  Jan Boring  -  Ole Dalsgaard Jensen  -  Henning Grønvold  -  Erling 
Hansen 

Bestyrelsesmedlemmer 


