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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 
afholdt 06.08.18 

hos Erling Hansen, Liberiavej 29, 2770 Kastrup. 
Dagsorden: 

 

A. Konstituering. 

B. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

C. Orientering fra formanden og emner til beslutning. 

D. Gennemgang af emner fra erindringsliste 

E. Orientering fra kassereren 

F. Orientering fra tilsynsførende 

G. Evt. orientering fra ad hoc udvalg 

H. Eventuelt 

I. Næste bestyrelsesmøde 

J. Godkendelse af protokol 

------- o ------- 

Deltagere: Allan Christensen, Kevin Nielsen, Erling Hansen, Ole Dalsgaard og Jens Chr. Andersen. 

Afbud fra: 

 

Ad punkt A. Formand, Allan Christensen, næstformand, Jens Chr. Andersen, kasserer, Kevin Nielsen, 

sekretær, Erling Hansen og tilsynsførende, Ole Dalsgaard. 

Ad punkt B. Referatet fra generalforsamlingen og sidste møde blev gennemgået og godkendt. 

Ad punkt C. Formanden orienterede om, at foreningen sender to repræsentanter til Stofadagen, og vi 

afventer referatet af mødet. 

Formanden har taget kontakt til Stofa med henblik på registrering af det nye bestyrelsesmedlem. 

 

Ad punkt D. Der var ingen emner på erindringslisten. 

 

Ad punkt E. Kassereren redegjorde for regnskabet. 

 

Ad punkt F. Tilsynsførende gjorde opmærksom på, at vi stadig har domænet 

Noeragersminde/Nøragersminde, som vi betaler for. GF Nøragersminde er interesseret i domænet, og 

vi undersøger mulighederne for at overdrage til GF Nøragersminde. Derudover gjorde han opmærksom 

på, at han har fået en henvendelse fra en beboer på Diesen Allé, hvis programmer pixelerede. Ole 

havde efterfølgende kontaktet andre beboere i området, hvorunder et viste sig, at der faktisk var 

beboere, der havde haft problemer. Ole havde opfordret til, at hvis problemet fortsatte, måtte de 

kontakte ham igen, hvorefter han ville tage sig af det. Han har imidlertid intet hørt fra beboerne, så 

han antager problemet er løst. 

Yderligere havde en beboer på Kessel Allé henvendt sig, idet man fuldstændig havde mistet signalet. 
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Ole havde besøgt medlemmet og ændret lidt på forbindelse til antenneanlægget, hvorefter han havde 

indlæst alle kanalerne igen. Derefter var der fuldt signal på TV’et og problemerne var tilsyneladende 

løst. 

Senere samme dag havde medlemmet igen ringet og meddelt, at den var gal, hvorfor Ole var nødt til at 

henvise dem til Stofa. Han har ikke hørt yderligere til sagen. 

Ad punkt G. Der var ikke noget fra udvalg.   

 

Ad punkt H. Der var ingen emner til eventuelt.   

 

Ad punkt I. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 30.10.18. 

 

Ad punkt J. Referatet blev godkendt. 

 

 

Allan Christensen     Erling Hansen 
Formand.     sekretær. 

Kevin Nielsen, Ole Dalsgaard og Jens Chr. Andersen. 
 


