Stofa Vestamager
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde afholdt 30.10.18
hos Kevin Nielsen, Tilburg Allé 6, 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: Kevin Nielsen, Jens Chr. Andersen, Erling Hansen og Ole
Dalsgaard.
Afbud fra: Allan Christensen.
Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
Ad punkt B. Næstformanden orienterede om, at han havde deltaget i Stofadagen, hvor der var blevet
orienteret omkring nye TV-kanaler, muligheden for TV2-Play og fremtiden omkring Giganet via den
nuværende installation. I nogle situationer vil det være nødvendigt at supplere med fiberkabler. For
vores forenings vedkommende er der en længere tidshorisont, før vi bliver opgraderet til giganet. Der
foreligger ikke noget fast tidspunkt for, hvornår vi kan forvente opgradering bliver påbegyndt.
Formanden har modtaget en ny NemId, så vi nu er i stand til at overdrage domænet,
Nøragersminde/Noeragersminde.dk til grundejerforeningen Nøragersminde, som har vist interesse for
at overtage den.
Næste Brugerrådsmøde i Stofa afholdes den 13.11.18 i DR-Byen, hvor der samtidig vil være en
rundvisning. Foreningen deltager med fire repræsentanter.
Ad punkt C. Der var ingen emner til erindringslisten.
Ad punkt D. Kassereren redegjorde for regnskabet.
Ad punkt E. Der har ikke været nogen henvendelser af interessant karakter til tilsynsførende.
Hjemmesiden er blevet opdateret med de nye prisstigninger. Der vil inden for kort tid blive orienteret
om de kommende kanalomlægninger.
Ad punkt F. Der var ikke noget fra udvalg.
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Ad punkt G. Der var ingen emner til eventuelt.
Ad punkt H. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 04.12.18, kl. 1900 hos Jens Chr. Andersen.
Ad punkt I. Referatet blev godkendt.

Jens Chr. Andersen,
næstformand.

Erling Hansen
sekretær.
Kevin Nielsen og Ole Dalsgaard.
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