Deltagere: Asmund Nielsen / Erling Nielsen / Karsten Richardt / Lone Larsen / Jan
Jørgensen / Jack Kyhe / Niels-Otto Knudsen

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. april 2021
Dagsorden:
Punkt 1.

Orientering siden sidst
Aircondition i Antennehuset: Den ene maskine er gået i stykker, ny bliver sat
op for en pris på 13.500 kr. Vi bruger lokal leverandør.
Internetsignal til RFA’s mødelokale på Guldhøj: Signalet er lavet og fungerer
tilfredsstillende.
Modems til ASOM-Net: Asmund tager de defekte med til Vejen, og får nye
med retur, så antallet fortsat passer.
En del af beboerne i Vesterparken vil gerne have et møde med RFA, og vi
deltager naturligvis gerne i et sådant møde. Jan J. arrangerer.

Punkt 2.

Ø-Opdeling – kapitalbehov og plan
Orientering og fremlæggelse af modtaget tilbud fra DKTV på yderligere Øopdeling. Bestyrelsen diskuterer kapitalbehov, og i hvilket tempo en udvidelse
kan foretages.
ASOM-Net kontaktes for deres del af projektet/økonomien. Jan J. kontakter
dem.

Punkt 3.

Generalforsamling 2021
Forslag til datoer for generalforsamling blev diskuteret, og vi kom frem til, at vi
skal på den anden side af sommerferien, før vi ser det som sandsynligt, at vi
kan afvikle en generalforsamling forsvarligt. Datoerne 8/9 og 15/9 blev
foreslået. Jan J. tjekker med Guldhøj, om vi kan låne lokale. Lone forespørger
hos tidligere dirigent, om han vil deltage igen.

Punkt 4.

Opdatering af hjemmeside
Otto fremviser forslag på layout på ny hjemmeside, lige modtaget fra
leverandøren.
Bestyrelsen godkender forslaget, og arbejdet med ny hjemmeside fortsættes.
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Punkt 5.

Opgavefordeling bestyrelse
Der blev oplistet en del opgaver i løbet af mødet, og en del fik også påsat
navne:
Hjemmeside: Karsten/Otto
Facebook profil: By Jack
Sms advisering: Erling
Kontakt til medlemmer med tekniske udfordringer: Asmund, Erling og Jan
Ny salg af Tv/internet
Evt. åbent kontor på Guldhøj 1 dag ugentlig x timer.
Udlevering af modems: Asmund
Håndtering af modems, nye/retur
Info kanal: Erling
Udsendelse af beskeder fra Panther: Karsten

Punkt 6.

Internet, redundans
Jan J. har modtaget tilbud fra ASOM-Net på en opgradering af sikkerheden på
internetforbindelsen. Et fuldt redundant link = dyrere løsning eller delvis
redundant = en billigere løsning.
Bestyrelsen beslutter sig for den ’delvise’ redundans på linjen.

Punkt 7.

MobilePay til foreningen
Selvbetjeningsmodul til hjemmesiden vil koste 49 kr./mdr. for at tilbyde denne
mulighed til vore medlemmer.
Bestyrelsen beslutter, at implementere muligheden.

Punkt 8.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Karsten Richardt, Ringe den 28. april 2021
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_________________________________
Formand Jan Jørgensen

Vakant__________________________
Næstformand

_________________________________
Kasserer Lone Larsen

________________________________
Sekretær Karsten Richardt

_________________________________
Asmund Nielsen

________________________________
Erling Nielsen

_________________________________
Niels-Otto Knudsen

________________________________
Jack Kyhe
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