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

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 19. april 2022
Dagsorden:
Punkt 1.

Orientering siden sidst
Tilslutning Linde Allé etape 3. Vi har modtaget et tilbud fra DKTV på etablering
af net i området. Tilbuddet accepteres.
Vi har fået en henvendelse fra Lion-gruppen, der er nogle fortovsfliser ved
Kløvervej 27 og Nannasvej, der ikke ligger så pænt efter en opgravning (ifm.
opgraderingen af nettet). Jan J. laver skrivelse til dem, og foreslår løsning på
problemet.
ASOM-Net-repræsentationsmøde den 26/4-22, Jan J, Lone L. og Erling N.
deltager.

Punkt 2.

Opdatering på opgradering
Hvordan går opgraderingen? Noderne er udskiftet hele vejen rundt, og i det
store og hele, så forløbet arbejdet planmæssigt. Bestyrelsen har fået en
detaljeret rapport fra DKTV, Ole Jensen.
Dog er bestyrelsen ikke helt tilfreds med den feedback, der kommer fra
ASOM-Net. Jan J. og Lone L. har sendt en mail med forbedringspunkter, som
bestyrelsen har gennemset på bestyrelsesmødet, hvor der opremses
adskillige situationer, hvor en bedre og hurtigere respons kunne have været
på sin plads. ASOM-Net udvider med flere nye medlemsforeninger, og det ser
ud til, at de (ASOM-Net) ikke kan følge med i informationsstrømmen og
organisationen kan ikke følge med.
Men generelt set, er vi alligevel tilfredse med skiftet til dem.

Punkt 3.

Hjemmeside
Der var en gennemgang af vores hjemmeside, og der fremkom forskellige
ønsker om ændrede tekster, teksbokse der skal fjernes (bl.a. i forbindelse
med, at radiokanalerne forsvinder som særskilte kanaler), og opdatering i det
hele taget, herunder sms-servicen fjernes, fordi der kan sendes beskeder til
medlemmerne via programmet Panther.
Otto og Kasten kigger på det, og får det sat i værk.

Punkt 4.

Procedure i forbindelse med fejlmeldinger
Jan J. laver et udkast til en procedure for indrapportering af fejlmeldinger.
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Punkt 5.

Eventuelt
Der laves et læserbrev til MidtfynsPosten/Fyens på baggrund af det
læserindlæg, der har været i forbindelse med, at radiokanalerne lukkes ned
som selvstændige kanaler (de kan fortsat høres vi TV) i Ringe
FællesAntenneforening.
FDA-møde i Blommenslyst den 27/4-22, Erling N. og Jack K. deltager.
Møde om Fiber i Ringe den 28/4-22, Karsten deltager. Jan J. deltager i mødet,
der afvikles i maj måned.
Desværre kører Infokanalen ikke i øjeblikket, der arbejdes forsat på en
løsning.
Erling N. har fået en klage fra et medlem over supporten hos ASOM-net. Jan
J. siger, at der er taget hånd om det med ASOM-Net.

Karsten Richardt, Ringe den 19. april 2022
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