Deltagere: Carsten Lindholm / Asmund Nielsen / Erling Nielsen / Karsten Richardt /
Lone Larsen / Jan Jørgensen / Niels-Otto Knudsen, fra ASOM-Net Jan
List og Michael Sørensen og fra DKTV Ole Møller Jensen
Afbud:

Jack Kyhe

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2021
Dagsorden:
Punkt 1.

Ole Møller Jensen, Michael Sørensen og Jan List deltager under punkt 1 og 2.
A) Redundans på vores Internetforbindelse
Michael Sørensen fremlagde et par forskellige forslag til redundant
opkobling af internettet.
Bestyrelsen anbefaler, at vi får lavet redundant opkobling af internettet, så
er vi mere dækket ved uheld på vores internetforbindelse.
B) Ø-opdeling: Asom-Net og DKTV er enige om, at mindst en Ø er
presset
Ole Møller Jensen gennemgik de forskellige Øer vi har, og hvilke fordele
en yderligere Ø-opdeling kan give, f.eks. sikrere/og stabilt internet.
Belastningen af Ø’erne i midten af byen er høj.
Bestyrelsen beslutter, at sætte arbejdet i gang med at lave yderligere Ødeling.
C) I Østre Ringvej-området er der på et tidspunkt blevet nedlagt nye
kabler, som ’bare’ ligger uden at blive brugt
Der er gravet kabler ned, men er ikke i brug. Der fremkom forslag om at
bruge disse kabler, det kan også spare et par forstærkere, fordi det er
bedre og nyere kabler.
Bestyrelsen beslutter, at sætte arbejdet i gang med at implementere disse
kabler, så de bliver udnyttet. Tilbud fra DKTV godkendes.
D) Udrulning af prefix (5g-) på alle 5 ghz netværk, hvor 2,4 og 5 ghz
hedder det samme
ASOM-Net anbefaler, at vi får lavet denne ændring af navnene, så man
umiddelbart kan se forskel på, om det er 2,4 eller 5 ghz nettet man ser.
Michael Sørensen oplyser, at udrulningen kan ske i januar måned.
Bestyrelsen godkender, at ASOM-Net v/Michael går i gang med arbejdet.
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Punkt 2.

Flere Ø’er og opgradering af nettet til Docsis 3.1 – spørgsmål sendt til
ASOM-Net og DKTV
A) Ud over den pressede Ø som drøftes ovenfor, er der andre Ø’er som er
pressede rent kapacitetsmæssigt
Michael gennemgik Ø-opdelingen og fremlagde dokumentation for
belastningen af dem (sendes efterfølgende til bestyrelsen).
B) Opgradering til Docsis 3.1, der kan gives tilbud på pris i ’grove træk’, siger
Ole Møller Jensen, men mener, at de pressede Ø’er skal i orden først.
C) Ole Møller Jensen siger ligeledes, at efter afgivelsen af et bud, som
godkendes af bestyrelsen/generalforsamlingen, så kan et evt. arbejde
sættes i gang rimelig hurtigt herefter, DKTV (har grundet den nuværende
situation) kapacitet til, at gå hurtigt i gang.

Punkt 3.

Prisstruktur – vores bud på priser 2021
Carsten L. fremlagde udarbejdet forslag. Forskellige scenarier blev diskuteret
frem og tilbage.
Bestyrelsen er enige om de fremlagte priser for pakkerne og hvad det skal
koste kun at have internet.
Lone og Carstenlaver et endeligt bud/budget til næste møde, hvor det
godkendes af bestyrelsen, hvorefter det kan fremlægges på
generalforsamlingen.

Punkt 4.

Igangsætning af ny hjemmeside
Carsten indkalder til møde sammen med Otto og Karsten, hvor den nye
hjemmeside (udseende/struktur) skal drøftes inden næste møde med
Websnedkeren.

Punkt 5.

Formandskandidater? Eller anden struktur i bestyrelsen?
Hvem skal være formand fremover?
Diskussion og forskellige forslag fremkom.
Der fremkom ikke nogen krystalklar løsning.

Punkt 6.

Eventuelt
Næste møde
Der indkaldes efter behov, Lone har rundsendt dato for næste regnskabs/budgetmøde hos revisoren.

Karsten Richardt, Ringe den 20. januar 2021
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_________________________________
Formand Carsten Lindholm

________________________________
Næstformand Jan Jørgensen

_________________________________
Kasserer Lone Larsen

________________________________
Sekretær Karsten Richardt

_________________________________
Asmund Nielsen

________________________________
Erling Nielsen

_________________________________
Niels-Otto Knudsen

Afbud ___________________________
Jack Kyhe
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