Stofa Vestamager
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 10.01.17
hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør.
Dagsorden:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

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: Allan Christensen, Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen, Erling Hansen og Ole Dalsgaard.
Afbud fra: Jan Boring.

Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
Ad punkt B. Formanden orienterede om Stofas julemøde, hvor bl.a. formanden, sekretæren og
tilsynsførende repræsenterede foreningen. Der var ikke den store orientering på mødet, hvor der blev
serveret gløgg og æbleskiver.
Derudover orienterede han om et ”frikadellemøde” på Strandhotellet i Dragør, hvor stort set alle
foreningens medlemmer var inviteret. Invitationen var underskrevet Nøragersminde Antenneforening,
på trods af, foreningen har skiftet navn til Stofa Vestamager. Man undskyldte sig på mødet med, at det
var salgsafdelingen i Horsens, der havde tilrettelagt mødet. I øvrigt et møde, hvor man kunne orientere
sig om mulighederne hos Stofa.
Generalforsamlingen blev drøftet og foreslået afholdt tirsdag den 30.05.17, kl. 1900 i Kulturzonen.
Annonceringen i Lokalavisen aftales senere.
Ad punkt C. Der var ingen emner til erindringslisten.
Ad punkt D. Kassereren redegjorde for foreningens økonomi, og der var ingen bemærkninger.
Ad punkt E. Tilsynsførende har haft en henvendelse vedr. pixeleringer på signalerne – primært på
Viasat - fra et medlem på Kongelundsvej. Tilsynsførende har givet medlemmet forskellige råd, og
medlemmet har svaret tilbage, at han ville forsøge sig frem, hvorefter han ville vende tilbage, hvis der
fortsat var problemer. Tilsynsførende har imidlertid ikke hørt mere fra medlemmet.
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Ad punkt F. Der er p.t. ingen ad hoc udvalg.
Ad punkt G. Der var ingen emner til eventuelt.
Ad punkt H. Næste møde blev aftalt til tirsdag den 28.03.17.
Ad punkt I. Referatet blev herefter godkendt.

Allan Christensen
Formand.

Erling Hansen
sekretær.
Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen og Ole Dalsgaard.
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