Nøragersminde Antenneforening
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 03.12.13
hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør.
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Gennemgang af referatet fra sidste møde
Orientering fra formanden og emner til beslutning.
Gennemgang af emner fra erindringsliste
Orientering fra kassereren
Orientering fra tilsynsførende
Evt. orientering fra ad hoc udvalg
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde
Godkendelse af protokol

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

Ad punkt A. Referaterne fra sidste og forrige møde blev gennemgået og godkendt med den
kommentar, at det umiddelbart ikke er muligt at købe en boks uden harddisk.
Ad punkt B. Formanden orienterede om nogle svar fra Stofa, som der blev spurgt om på sidste måde.
På spørgsmålet om man i Nøragersminde både kan se TV Øst og TV Lorry fra 01.01.14. har Stofa svaret,
at vi kun kan se TV Øst, hvilket formentlig er forkert, så vi spørger igen.
Det fremgår ikke i den nye oversigt, om vi fortsat kan se TV Hovedstaden, og det spørgsmål bliver også
stillet til Stofa.
På spørgsmålet om alle medlemmer bliver orienteret pr. brev, oplyste Stofa, at alle får samme brev,
men hvis man står på ”Robinsonlisten” hos Post Danmark, kan man risikere, at det kun er
orienteringsbrevet, og ikke markedsføringsmaterialet der kommer frem.
Radiokanaler blev drøftet, og det blev besluttet at søge Stofa om tillæg af følgende kanaler:
Radio Soft FM, My Rock, SKY Holland og Station København. Samtidig ønskes BBC Radio 4 fjernet, idet
den alligevel ikke fungerer.
Næstformanden refererede en samtale fra et medlem, som gennem flere år har haft problemer med
sit signal. Han oplever næsten dagligt, at der opstår skygger på hans TV. Gennem flere år har han
klaget til Stofa, men det virker som om, de nærmest har opgivet ham.
Det aftaltes, at medlemmet kontaktes på ny af næstformanden, og at tilsynsførende kobles på med
henblik på en løsning.
Ad punkt C. Nøragersminde Antenneforening er blevet offentlig registreret med CVR-nummer på
VIRK.dk. Vi har fået en E-Boks og NEM-Id til bank og postboks.
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Nøragersminde Antenneforening
Foreningens hjemmeside, som tidligere har været registreret til Web-master, Ole Dalsgaard, er nu også
registreret til Nøragersminde Antenneforening.
Der er oprettet mailadresser på foreningens domæne til hele bestyrelsen, formanden, kassereren,
sekretæren og web-masteren.
Adresserne er opdateret og findes på hjemmesiden.
Ad punkt D. Kassereren fremlagde kassekladde, der blev taget til efterretning.
Ad punkt E. Der var ingen information fra tilsynsførende.
Ad punkt F. Der var ikke noget fra udvalg.
Ad punkt G. Det blev besluttet at bestille billetter lige efter nytår til næste års bestyrelsesarrangement.
Ad punkt H. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 21.01.14.
Ad punkt I. Referatet blev godkendt.

Torsten Vester
Erling Hansen
Formand.
sekretær.
Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen, Jan Boring, Ole Dalsgaard og Henning Grønvold.
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