
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.30  
 
 

1. Bestyrelsen – samarbejde og målsætning 
Kender bestyrelsen hinanden?  

Der var en kort præsentationsrunde af medlemmerne. 
 
Vores forventninger til hinanden og en selv.  
Silke forslår at mails sendt til bestyrelsen læses relativt ofte – min. én gang om ugen. Akutte 

hændelser skal der svares på hurtigt og om nødvendigt sendes en sms til medlemmerne.  
Ved mailhenvendelser til kasseren skal påregnes en svartid på en uge. Der vil dog komme en 

kvittering på modtagelsen 
 
 

2. Siden sidst 
1. Situation omkring skorsten og silo 

Vi har mulighed for at anvende Hedegaards silo i stedet for fjernvarmens skorsten. Der er ikke 
mange andre muligheder, så det er en løsning der ligger lige til højrebenet. Kontrakten skal 

omhandle brugsretten og ikke mængden af udstyr. Vi forsøger at få et års opsigelse. Silke skriver til 

fjernvarmen for at forhøre sig om muligheden for et mavebælte. Indtil flytning af sender mv. er 

gennemført, bliver der ikke investeret yderligere i udvidelser etc. 
 

2. Evaluering fra generalforsamling  
Generalforsamlingen blev afholdt i Søby Forsamlingshus. Det var et fint hus og god plads til alle. 

Fremmødet var ikke imponerende, men det foregik i god ro og orden. Gruppeinddelingen med 

bordene fungerede rigtig godt. Næste år er generalforsamlingen et nyt sted. 
 

3. Økonomi 
1. medlemssituation (betalinger, nye medlemmer 

Der er netop udsendt regninger for to kvartaler. Få rykkere er sendt.  
2. Kvartalsvis budgetopfølgning 

Er ikke opgjort endnu, men fremlægges til næste bestyrelsesmøde.  
3. gennemgang af listen med ”gratis brugere” 

Listen blev ajourført og luget ud. Steen sender mails til de abonnenter der fremover skal betale.  
 

4. Teknik 
1. fra fælles møde 

Jonas står fremover for udmeldinger. Siloproblematikken blev også vendt. Steen retter til i 

proceduredokumentet i dropbox. 
 

2. Oplysning til Østjyllands politi om oplysning om en af vores bruger. 
Politiet kan uden kendelse få udleveret oplysninger om vores brugere, hvis de har en statisk 

offentlig IP-adresse. Datatilsynet anbefaler, at vi i vores vilkår får tilføjet, at vi ikke videregiver 

personfølsomme oplysninger til tredjemand, medmindre en offentlig myndighed retter henvendelse 

om eventuel misbrug.  
Abonnementsbetingelser gennemgås til næste bestyrelsesmøde.  
 
 

5. PR gruppe (gruppens møde blev desværre aflyst af formanden, men indkaldes igen) 
1. Sammensætning 

Pt. er Silke, Carsten, Annette og Martin i PR-gruppen. 
2. Bestyrelsens ønsker og ideer til gruppen  



PR-gruppen arbejder på at få flere brugere tilknyttet de eksisterende sendere. Ny folder udarbejdes. 

Vægkort med whiteboardlaminering til teknikrummet er på vej. Gruppen kigger også på 

annoncering. 
 

6. Nye datoer 
1. bestyrelsesmøder. 

Næste møde d. 21. maj kl. 19.30 på skolen 
2. fælles arrangement i sommeren 

Afvikles lørdag d. 13. juni. Program følger.  
 

7. Evt. 
Silke laver en doodle til næste pr-møde. 
 
 


