Nøragersminde Antenneforening
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 12.03.13
hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør.
Dagsorden:
A. Gennemgang af referatet fra sidste møde.
B. Orientering fra formanden og emner til beslutning.
C. Gennemgang af emner fra erindringsliste.
D. Orientering fra kassereren.
E. Orientering fra tilsynsførende.
F. Evt. orientering fra ad hoc udvalg.
G. Eventuelt.
H. Næste bestyrelsesmøde.
I.

Godkendelse af protokol.

------- o ------Deltagere: Torsten Nielsen, Kenneth Højstrøm, Herbert Bolbroe, Erling Hansen og Ole Dalsgaard.
Afbud fra: Henning Grønvold og Jan Boring.

Ad punkt A. Referatet fra sidste møde gennemgået.
Ad punkt B. Formanden spurgte, om nogen har hørt om problemer efter kanalomlægningen.
Umiddelbart var der få kommentarer, så det antages at kanalomlægningen er gået godt.
Et medlem har meldt sig ud bl.a. med den begrundelse, at CNN er forsvundet fra
pakkesammensætningen.
Formanden har svaret, at CNN fortsat kan vælges til, hvis han f.eks. gør brug af tilvalgsprogrammerne.
Formanden orienterede om pakkepriserne i antenneforeningerne i Helsingør og Dragør til
sammenligning med Nøragersminde. Der er stort set tale om samme priser, når man analyserer på,
hvilke programmer, der er til rådighed i foreningerne.
Formanden orienterede om muligheden for, at foreningens medlemmer i en periode kan få gratis
adgang til TV3-Sport 2. Spørgsmålet var genstand for drøftelse af, hvorvidt vi skal indgå på denne
aftale, da kanalen bliver betalingskanal fra 01.09.13. til en pris af kr. 10,- pr. måned.
Det blev besluttet, at kanalen ikke skal sættes på anlægget i første omgang.
Ole Dalsgaard ønskede tilføjet, at det efter hans mening er en fejl, at kanalen ikke bliver sat på
anlægget i prøveperioden.
Foreningens jubilæum blev drøftet, og formanden orienterede om, at foreningens bank, Arbejdernes
Landsbank, ønsker at være til stede ved jubilæet, og det ønske blev imødekommet.
Stofa har også ønsket at deltage, og de vil stille op med en stand, hvor de præsenterer de muligheder,
der stilles til rådighed for medlemmerne. Derudover vil de lancere en medlemskonkurrence.
Jubilæumsinvitationen blev gennemgået og godkendt.
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Indkaldelsen til Generalforsamlingen blev ligeledes gennemgået og godkendt, og omdeles sammen
med invitationen til jubilæet.
Ad punkt C: Spørgsmålet om prisstigningen på pakke 3 blev igen drøftet.
Formanden har skrevet til Stofa, men man har åbenbart misforstået spørgsmålet, og vi har fortsat ikke
fået svar på prissammensætningen.
Bestyrelsen forsøger på ny med en henvendelse til Stofa.
Ad punkt D: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab samt budget for 2013, som blev taget til
efterretning.
Ad punkt E: Tilsynsførende har udsendt rapport om fejl m.v. på anlægget.
Et medlem har over for Tilsynsførende tilkendegivet, at han mener sig berettiget til betalingsfrihed for
en periode, idet hans signal har været ude af drift gennem længere tid.
Bestyrelsen drøftede spørgsmålet, og var enige om, at henvendelsen sendes videre til vores
kontaktperson i Stofa til nærmere afgørelse.
Ad punkt F: Udvalget vedr. etablering af ny hjemmeside præsenterede et udkast til en hjemmeside fra
vores nuværende udbyder Wannafind. Udkastet blev taget til efterretning, og udvalget arbejder videre
med forslaget.
Det blev besluttet, at vi holder fast i vores nuværende udbyder.
Der var enighed om, at vi frem til den nye hjemmesides offentliggørelse må betale dobbelt takst til
udbyderen.
Ad punkt G: Der var ikke noget til eventuelt.
Ad punkt H: Næste møde holdes 16.04.13, kl. 19:00 hos Kenneth.
Ad punkt I: Referatet blev gennemgået og godkendt.
Torsten Nielsen, Kenneth Højstrøm, Ole Dalsgaard, Herbert Bolbroe og Erling Hansen.
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