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

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2022
Dagsorden:
Punkt 1.

Orientering siden sidst
Jan, Erling og Karsten deltog i informationsmøde med Energi Fyn om det nye
fibernet i Ringe. De graver nu, og forventer start i 2023, orientering fra mødet.
Jack og Erling deltog i FDA-møde i Blommenslyst den 27/4-22, orientering fra
mødet, herunder at vi slipper for moms på Copydan-afgiften.
Jan og Lone deltog i repræsentantskabsmøde hos ASOM-Net, orientering fra
mødet.

Punkt 2.

Opdatering på opgradering samt nedbrud og stabilitet i nettet
Hvordan går opgraderingen? Noderne er udskiftet hele vejen rundt, og i det
store og hele, så forløbet arbejdet planmæssigt, dog er Øen omkring
Grøftager og omliggende vænger endnu ikke skiftet, fordi det kræver en
udskiftning af skab + mere strøm. Jan J. har fået detaljerede rapporter/mails
fra DKTV, Ole Jensen samt fra ASOM-Net.
Arbejdet fortsætter efter ferien, hvor sammenkoblingerne med eksisterende
net påbegyndes (splejsning af kabler).
Når dette arbejde påbegyndes, kan der fortsat forventes nedetid på
Internettet, vi holder os naturligvis orienteret hos såvel ASOM-Net som ved
DKTV om udviklingen og orienterer de berørte vænger, så hurtigt det kan lade
sig gøre.
Der har desværre været en del nedbrud i forbindelse med gravearbejdet (hvor
eksisterende kabler er blevet gravet over), og det er RFA selvfølgelig ikke
tilfreds med.

Punkt 3.

Beslag til ophæng af modem og yderligere markedsføring af internet
Erling har set et opslag, så man kan hænge sit modem op på væggen, vi
bestiller nogle få stykker hjem, og laver reklame for dem på hjemmesiden.
Erling foreslår også yderligere markedsføring af vores internet, vi bliver dog
enige om, at vi venter til vi nærmer os afslutningen på opgraderingen, så
kommer der tiltag.
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Punkt 4.

Eventuelt
Der er kommet klager over nedetid på internettet i forbindelse med
opgraderingen. Desværre kan der forekomme nedetid/nedbrud, så længe der
arbejdes i nettet. Som tidligere skrevet, så informerer vi så hurtigt vi kan, når
vi får meldinger om det.
Vi opfordrer fortsat vore medlemmer til at kontakte supporten ved nedbrud.
En enkelt rettelse til hjemmesiden, punktet ’Driftsstatus fra ASOM-Net’ drosles
ned, så længe de ikke skriver på siden.

Karsten Richardt, Ringe den 15. juni 2022
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