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

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. juni 2021
Dagsorden:
Punkt 1.

Orientering siden sidst
Aircondition i Antennehuset: Den ene maskine var gået i stykker, nyt anlæg er
sat op, og virker.
Der har været afholdt informationsmøde hos ASOM-Net.
Playmaker-opslag (’om at tage sine kanaler med sig på ferie’) til hjemmesiden
er modtaget og lagt ind.

Punkt 2.

Ø-Opdeling – kapitalbehov og plan
Yderligere Ø-opdeling kan ikke sættes i gang før ASOM-Net har været ind
over med deres del af projektet, og afgivet tilbud. Vi har modtaget tilbud fra
DKTV på en yderligere Ø-opdeling. ASOM-Net kontaktes for deres del af
projektet/økonomien. Jan J. kontakter dem.
Der har været afholdt møde hos ASOM-Net, hvor Jan, Lone, Asmund og
Erling deltog, emnet var Gigabit-løsninger, Jan orienterede den øvrige
bestyrelse om mødets indhold.

Punkt 3.

Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen er planlagt til den 15/9-21 Jan J. har tjekket med
Guldhøj, og vi kan låne den store sal til mødet. Lone har spurgt tidligere
dirigent Niels Ross Sørensen, om han vil deltage igen, og svaret er ja.
Der indkøbes øl og vand.
Karsten finder gammel annonce og får den støvet af, rundsendes til
bestyrelsen.
Indtil videre forventes der ikke ændret i vedtægterne.

Punkt 4.

Opdatering af hjemmeside
Otto sender de tekster, som han har trukket ud af den gamle hjemmeside til
vores nye leverandør, der sætter gang i arbejdet med udarbejdelse af ny
hjemmeside.
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Punkt 5.

Opgavefordeling bestyrelse
Opgavefordelingen (jobbeskrivelse) hos bestyrelsens medlemmer, som Jan
havde sat på tryk, blev gennemgået og revideret, den vil blive sat på som
orienteringspunkt til generalforsamlingen.
Konstituering af ny næstformand: Asmund Nielsen blev valgt.

Punkt 6.

Internet, redundans
Jan J. har modtaget tilbud fra ASOM-Net på en opgradering af sikkerheden på
internetforbindelsen. Den delvise redundantløsning = en billigere løsning blev
besluttet at sætte i gang.

Punkt 8.

Eventuelt
Færdiggøre indretningen af bestyrelsens mødelokale. Otto har et skrivebord,
som han vil tilbyde at stille til rådighed. Lone køber nyt printerbord, og Jan
køber ny projektor/skærm.
Jan og Erling aftaler et tidspunkt for en gennemgang af Antennehuset, der
også trænger til en oprydning.

Karsten Richardt, Ringe den 22. juni 2021
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