Deltagere: Mogens Enger / Carsten Lindholm / Asmund Nielsen / Erling Nielsen
Karsten Richardt / Jack Kyhe
Afbud:

Jan Jørgensen / Lonnie Nielsen

Referat bestyrelsesmøde 28. juni 2017
Punkt: 0.

Mail problemer Foreningsmail / YouSee
Debatteret med Ole Madsen pr. telefon. Der er aftalt, at RFA varsles når der
en gang efter sommerferien skal flyttes, så servere med foreningsmailsadresser administreres af YouSee.

Punkt: 1.

Godkendelse af dagsorden, samt referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet

Punkt: 2.

Meddelelser.
Mogens og Asmund deltog i møde om Bredbåndspuljen 2017-2018
Bredbåndspuljen på landsplan udgør 40 mill.
Det er ikke aktuelt for RFA at søge midler.
Mogens har talt med Actas, og alarm kan omlægges til at køre via internet –
koster en éngangs investering på 3.700,- men der spares så årlig omkostning
på ca. 4.500,- så det igangsættes.

Punkt: 3.

EU´s Persondataforordning
Mogens har deltaget i orienteringsmøde. Der skal udpeges en ”Persondataansvarlig” i bestyrelsen. Vi har ikke CPR-nummer på medlemmerne, men da
vi har en del mailadresser, men disse ligger hos Mailchimp. Det tages op på et
senere møde, når deadline nærmer sig.

Punkt: 4.

Annonce i Vores Egn?
Vi laver annonce med kampagnetilbud for tilslutning.

Punkt: 5.

Hvad skal vi med brugerafstemningen.
Debat om nødvendigheden af brugerafstemning. I givet fald der ikke skal
afholdes generalforsamling, kræver det vedtagelse af vedtægtsændringer på
forårets generalforsamling.

Punkt: 6.

Nye datoer i efteråret 2017:
Annonce i Midtfynsposten d. 10-10 Pakkevalg (Carsten)
Valg af prg. fra d. 10-10 til d. 22-10 (Erling laver listen over prg.)
Lørdag d. 14-10 hjælp på biblioteket fra 10-12.
Bestyrelsesmøde d. 25-10 Pakkesammensætningen for 2018
Pakkeafstemningen annonce Midtfynsposten d. 07-11 (Carsten)
Pakkeskift fra d. 07-11 til d. 19-11
Evt. bestyrelsesmøde med YouSee d. 29-11
Bestyrelsesmøde hos formanden d. 13-12
Derudover kan der efter behov komme andre datoer.

Punkt: 7.

HJulemessen i Terminalen Skal vi deltage.
Der er umiddelbart positiv holdning til at deltage, men datoen kendes ikke
endnu.

Punkt: 8.

Eventuelt
God sommer til alle 

Carsten Lindholm, Ringe 28. juni 2017
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