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Referat bestyrelsesmøde 01. februar 2018

Dagsorden:
Punkt: 1.

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

Punkt: 2.

Meddelelser.
Folder lavet til omdeling på FAB – Støberiet, om at det er Ringe
FællesAntenneforening, som I samarbejde med YouSee leverer TV-signal og
mulighed for Internet. 6 af de indflyttende er allerede meldt ind på nuværende
tidspunkt. Der indrykkes også annonce i Midtfynsposten, der udkommer i
næste uge.

Punkt: 3.

Ole, Fremviser YouSee Præsentations videoen
Video blev vist med hurtigt sammenklip af nogle af filmene og streamings
udbuddene.
Nyhed her til morgen om at TDC fusionerer med MTG (Modern Times Group
som ejer Viasat) for at være mere forberedt på at levere indhold frem for bare
signal. Det vides endnu ikke, hvordan Konkurrencemyndigheder (Danmark og
EU) reagerer endnu.

Punkt: 4.

YouSee v/Ole Madsen Vedrørende opgradering til docsis. 3,1
Udkast til Entreprisekontrakt blev gennemgået af Jan Jørgensen fra RFA, og
Ulrik (DKTV) noterede sig disse i relation til entreprisekontrakten. På YouSee
drevne anlæg har der været indhyret udenlandsk arbejdskraft, men i
privatdrevne (som RFA) anvendes der de normale teknikere fra Dansk
Kabel TV. 73 % af alle YouSee netværk er nu opgraderet til Giganet.
Derudover var aftenen præget af debat om argumenter for, hvad
medlemmerne får ud af opgradering, samt hvilke segmenter der får hvad.
Ole Madsen fremsender mail med tilrettet struktur inden vort næste
bestyrelsesmøde (08/02 hos Korsgaard – Regnskab og budget).

Punkt: 5.

Driftsstabilitet – Foreningsmail
Det var en automatisk software opdatering på alle Dansk Kabel TV’s servere,
som havde gjort, at serverne ikke kunne afvikle mails, og det tog lang tid, at få
rullet opdateringen tilbage. YouSee skifter alle Foreningsmails til anden
platform og Datawarehouse i starten af 2. kvartal 2018, og har lovet at
informere om tidspunkter mm. Forinden.

Punkt: 6.

Eventuelt.

Carsten Lindholm, Ringe 01. februar 2018

_________________________________
Formand Mogens Enger

________________________________
Næstformand Jan Jørgensen

Afbud____________________________
Kasserer Lonnie Nielsen

________________________________
Sekretær Carsten Lindholm

_________________________________
Asmund Nielsen

________________________________
Karsten Richardt

_________________________________
Erling Nielsen

________________________________
Jack Kyhe

