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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde afholdt 04.12.18  

hos Jens Chr. Andersen, Helder Allé 12, 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. Formanden var ikke til stede, og han havde ikke sendt noget til drøftelse på mødet. 

Bestyrelsen drøftede et særdeles vellykket møde i DR-Byen, hvor Key Account Manager, Carsten Haum 

Larsen orienterede om den kommende kanalomlægning, og herunder gjorde opmærksom på, at 

medlemmerne skal være klar over, at kabelanlæggets FM-signal slukkes, når kanalomlægningen finder 

sted den 5. december. Det vil forsat være muligt at høre radio via antenneanlægget, men det skal så 

ske via TV’et, hvor radiokanalerne fortsat vil være at finde. 

Medlemmerne vil også fortsat have mulighed for at lytte til FM-radio via de terrestriske (luftbårne) 

signaler. Det kræver bare en almindelig antenne, som godt kan være en lille ledning. 

Tilsynsførende orienterer på hjemmesiden www.stofavestamager.dk om omlægningen og henviser i 

øvrigt til vejledningerne på www.Stofa.dk  

Medlemmer med stor pakke skal være opmærksom på, at de fra omkring 15. januar 2019 får adgang til 

TV2-Play Basispakken – retningslinjerne for- og brug af TV2-Play vil fremgå af www.stofa.dk og Mine 

Sider. 

Stofa har inviteret bestyrelsen til møde i Ringsted i december, hvor man dels vil ønske god jul og godt 

nytår, men også give mulighed for at stille spørgsmål til fremtiden – bl.a. omkring etableringen af 

Giganet (1000 Mbit net), som bliver implementeret i de kommende år. 

Vi har ikke fået nogen tidshorisonten for, hvornår vi i Stofa Vestamager bliver opgraderet til Giganet, 

men implementeringen på landsplan starter i 2019, vi ved bare ikke hvor i Danmark. 

Ad punkt C. Der var ingen emner til erindringslisten. 

http://www.stofavestamager.dk/
http://www.stofa.dk/
http://www.stofa.dk/
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Ad punkt D. Kassereren redegjorde for regnskabet. 

Ad punkt E. Der har ikke været henvendelser af nævneværdig karakter til tilsynsførende. 

Hjemmesiden er igen blevet opdateret med de sidste nye informationer – især omkring 

kanalomlægningen. 

Ad punkt F. Der var ikke noget fra udvalg.  

Ad punkt G. Der var ingen emner til eventuelt. 

Ad punkt H. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 12.02.19, kl. 1900 hos Ole Dalsgaard.  

Ad punkt I. Referatet blev godkendt.  

 

                 Jens Chr. Andersen,       Erling Hansen  

 næstformand.          sekretær.  

Kevin Nielsen og Ole Dalsgaard. 


