Stofa Vestamager
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde afholdt 16.12.19
hos Allan Christensen, Natalvej 31.
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: Allan Christensen, Jens Chr. Andersen, Kevin Nielsen, Erling Hansen og Ole Dalsgaard.
Afbud fra: Ingen afbud.
Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
Ad punkt B. Formanden orienterede om det årlige julemøde hos Stofa i Ringsted, hvor der blev
orienteret om Fusionen mellem SE og Eniig til Norlys.
Den nye TV-boks er fortsat på vej, og den har faktisk været sendt ud til nogle medlemmer, men da der
fortsat er problemer, har man standset udsendelsen, til man har helt styr på teknikken.
Derudover meddelte formanden, at han har haft et par henvendelse gående på, hvordan man melder
sig ud af Stofa, idet medlemmerne på grund af den kommende fiber vil skifte til en ny leverandør.
Formanden har vejledt medlemmerne i afmeldingen.
Det blev efterfølgende drøftet, hvordan vi som forening skal forholde os til den kommende fiber, og
der var enighed om, at vi fortsætter samarbejdet med Stofa, da det er Stofamedlemmer/kunder, der
har valgt os til at varetage medlemmernes interesser, vil vi ”kun” fortsætte dette samarbejde.
Vi har i øvrigt undersøgt mulighederne for, at Stofa kom med på fiberen, men de har ikke mulighed for
at levere TV-signaler via denne fiber, idet liberaliseringen omkring fremmed fiber kun gælder for
Internet. Stofa har til gengæld lovet, at de inden længe vil opgradere hele vores anlæg, så man kan
levere Giganet (1000 megabit).
Den i tidligere referater omtalte brochure om Stofas muligheder er skrottet, idet medlemmet, som
have tilbudt at udarbejde den, er sprunget fra. Vi mener i øvrigt, at det er op til Stofa at udarbejde og
uddele reklamemateriale.
Ad punkt C. Der var ingen emner til erindringslisten.
Ad punkt D. Kassereren har ingen kommentarer til regnskabet.
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Ad punkt E. Tilsynsførende har ikke haft nogen henvendelser.
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 tirsdag 11.02.20, kl. 1900 hos Ole Dalsgaard.
Ad punkt I. Referatet blev godkendt.

Allan Christensen,
formand.
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Erling Hansen
sekretær.

