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

Afbud: Henning Hugger og Jack Kyhe 
 
  
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. september 2022 
 
 
Dagsorden:  
 
Punkt: 1. Orientering siden sidst. 
Der er løbende dialog med ASOM-Net og DKTV om opgraderingen af vores net. 
Der arbejdes med de forskellige udstykninger der foretages i byen, og i hvilke RFA er med. 
 

Punkt 2. Opdatering på opgradering. 
Jan J. har afholdt møde med DKTV/ASOM-Net den 14-9-2022 om opgraderingen af vores 
net, herunder blev det også diskuteret, hvornår vi kan vente en afslutning af 
opgraderingen. 
Jan J. fremviste en del plancher omkring teknikken i det nye anlæg, der arbejdes videre 

og i de kommende uger (uge 41 og 43), vil der komme afbrydelser i tv og internet, fordi der 
skal udskiftes yderligere udstyr, så vi kan tilbyde de annoncerede højere hastigheder på 
internetdelen. 
Det forventes at være klar inden jul. 
 

Punkt 3. Udvikling Internet/TV-kunder. 
Jan viste forskellige plancher over udviklingen i de forskellige tv-pakker, og på 
internetsiden, totalt set ser det fornuftigt ud. 
 

Punkt 4. Info-kanal. 
Er den stadig relevant? 

Det blev diskuteret, om vi fortsat skal have en infokanal? 

Behøver vi både infokanal og hjemmeside? 

Bestyrelsen besluttede, at nedlægge infokanalen, vi lægger relevant information på 
hjemmesiden. 
 

Punkt 5. Datoer for møderække start 2023 (Regnskab/Generalforsamling). 
Formand/kasserer melder en møderække for 2023 ud, når møderne er aftalt med bl.a. 
revisor. 
 

Punkt 6. Dato for julefrokost. 
Blev aftalt. 
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Punkt 7. Eventuelt. 
Der er problemer med teknikskab (lågen + lås) ved Aldi - er i stykker. Det skal repareres. 
Erling kigger på det. 
 

Forskellige praktiske spørgsmål blev afklaret, og uddelegeret. 
 

Karsten Richardt, Ringe den 22. september 2022 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Formand Jan Jørgensen   Næstformand Asmund Nielsen 

 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Kasserer Lone Larsen   Sekretær Karsten Richardt 

 
 
 
_________________________________  Afbud___________________________ 
Erling Nielsen    Jack Kyhe 
 
 
 
_________________________________  Afbud ___________________________ 
Niels-Otto Knudsen   Henning Hugger 


