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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 
afholdt 21.01.14 

hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 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: Torsten Nielsen, Kenneth Højstrøm, Erling Hansen, Ole Dalsgaard og Henning Grønvold. 

Afbud fra: Kevin Nielsen og Jan Boring. 

 

Ad punkt A. Referatet blev gennemgået og godkendt. 

 

Ad punkt B. Formanden orienterede om at radiokanalerne endnu ikke er kommet på anlægget – 

ansøgningen ligger stadig hos den relevante afdeling i Stofa. De har meget travlt i øjeblikket med 

konvertering og vores radiokanaler er derfor ikke prioriteret særlig højt. 

Radiokanalerne gennemgås igen på næste møde. 

Det nye kanalmønster, som er rullet på i dag, blev gennemgået, og det svarer stort set til det, vi var 

stillet i udsigt. Kanalmønstret vil, når det er færdigkonverteret, blive opdateret på foreningens 

hjemmeside. 

Formanden orienterede om, at vi på trods af andre forlydender beholder vores nuværende 

kontaktperson i Stofa. 

Enkelte medlemmer har henvendt sig i forbindelse med et nedbrud på anlægget den 15.01.14. Der var 

tale om en strømafbrydelse hos DONG, så nedbruddet kan ikke tilskrives Stofa. 

Medlemmerne har fået eller kan forvente svar fra enten formanden eller tilsynsførende. 

 

Ad punkt C. Emnerne er drøftet under punkt B. 

 

Ad punkt D. Kassereren har meldt afbud, så regnskabet er udskudt til næste møde.  

 

Ad punkt E. Tilsynsførende har udsendt en rapport om meget få nedbrud – rapporten taget til 

efterretning. 

Strømafbrydelsen den 15.01.14, fremgår bl.a. af rapporten. 
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Tilsynsførende har rettet henvendelse til det medlem, som før sidste bestyrelsesmøde, havde 

henvendt sig med en klage til både formanden og næstformanden over manglende signaler. 

Tilsynsførende havde tilbudt at gennemgå problemerne med medlemmet, som i den forbindelse var 

tilbudt et besøg af tilsynsførende. 

Medlemmet har i mellemtiden aflyst mødet med en begrundelse af, at han alligevel ikke var 

interesseret, og han ville ”leve med” forholdene. 

 

Ad punkt F. Der var intet til dette punkt. 

 

Ad punkt G. Der var intet under eventuelt. 

 

Ad punkt H. Næste møde 01.04.14, kl. 1900. 

 

Ad punkt I. Referatet blev godkendt. 

 

 
Torsten Vester     Erling Hansen 

Formand.     sekretær. 
Kenneth Højstrøm, Ole Dalsgaard og Henning Grønvold. 


