Deltagere: Mogens Enger / Asmund Nielsen / Erling Nielsen
Karsten Richardt / Jan Jørgensen / Lone Larsen
Afbud:
Carsten Lindholm og Jack Kyhe
Fra YouSee: Ole Madsen og fra Dansk Kabel TV: Ulrik Madsen
Referat bestyrelsesmøde 22. maj 2018

Dagsorden:
Punkt: 1.

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

Punkt: 2.

Meddelelser.
Kurt Poulsen, Stål & Plast A/S, ønsker ikke at betale for etableringen af
Fællesantenne på nybyggeriet Bøgedalsvænget i Ringe.
Formanden skriver til Kurt Poulsen, at vi selv overtager forpligtelsen.

Punkt: 3.

Diablo
Radio Diablo har uden tilladelse sat ekstra udstyr (antenne) op i RFA’s mast.
Formanden tager kontakt til dem, og beder dem fjerne det senest 1. juli 2018.
Udover at det er ulovligt sat op, er der heller ikke foretaget
sikkerhedsmæssige vurderinger, om masten kan bære det ekstra udstyr.

Punkt: 4.

YouSee v/Ole Madsen Opgradering af antenneanlægget – 3. møde
YouSee og RFA har haft tid til at kigge på sagerne en ekstra gang efter sidste
møde i februar måned.
Grundprincipperne (og fordele/ulemper) for en opgradering bliver endnu en
gang gennemgået med nogle få ændringer til følge.
Meget snak frem og tilbage om ’hvorfor vi skal opgradere’ og ’hvorfor vi ikke
skal gøre det’.
Efter en timeout, hvor bestyrelsen alene havde mulighed for at drøfte de
fremlagte ændringer og konceptet i sin helhed, blev konklusionen, at vi siger
nej tak til den store opgradering på nuværende tidspunkt, fordi der er nogle
kanter – torne – som vi ikke kan komme udenom.
Bestyrelsen vurderer, at regnestykket såvel økonomisk som bindingsmæssigt
ikke hænger sammen.
Vi fortsætter som ’agentkunde’ hos YouSee kontrakten ud, det vil sige resten
af 2018 og hele kalenderåret 2019.

Punkt: 5.

Vedtægter
Ingen bemærkninger.

Punkt: 6.

Eventuelt.
Ingen bemærkninger.

Karsten Richardt, Ringe 22. maj 2018
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