
Referat til bestyrelsesmøde torsdag d. 22. oktober 2015 kl. 19.30 i kælderen. 
 
 
 

1. Siden sidst:  
- aftal dato til generalforsamling: Torsdag d. 25. februar kl. 19.30. Det undersøges om Halling 

forsamlingshus har mulighed for at servere kaffe og kage. Hvis det ikke kan lade sig gøre med 

Halling kontaktes Hvilsager forsamlingshus, Sandra Rasmussen, tlf. 61 11 56 83. martin følger op. 
Forsamlingshuset skal kunne servere kaffe og kage. 
 
- frivillige status: Ved sidste teknikmøde blev den nye infrastruktur i teknikgruppen drøftet. 

Teknikgruppen arbejder videre med opdeling og fordeling af opgaver. 
 
- fra referatet i pr gruppen: Mødet i Todbjerg det kræver en god forberedelse og bedre planlægning 
 hvilket møde vi vil deltage. Der burde ikke deltage børn til mødet. Måske kan vi nemmere deltage 

med en flytbare accespunkt. - evt. også til sommerfester o.l. Måske kan vi tilbyde et besøg i en by: 

lørdag fra 10 – 12 med bærbar pc og modtagerantenne. Så kan vi teste om man kan modtage 
 net. Det burde skrives ud til alle i området, måske på deres facebook sider.Vi udskriver en 

konkurrence frem til generalforsamling: find 5 nye medlemmer og modtag et gavekort på 500 kr. til 

Syddjurs butikkerne. De 5 personer skal blive medlem og fortsætte. Annette formulerer teksten. 
 
Til næste PR-møde bliver et dagsordenpunkt kombinationen ma-net og tv. 
 
Der er et ønske i bestyrelsen om ikke at begrænse båndbredden solidarisk. Morten undersøger om 

der er en løsning.  
 
 

2. Økonomi: - budgetopfølgning: Steen mener budgettet holdes, og det ser fornuftigt ud.  
 

3. Teknik 
- fra sidste fælles møde: Det gamle udstyr på Fjernvarmens skorsten nedtages. Silke tager kontakt 

Kim.  
 

4. Nye datoer: Juleafslutning onsdag d. 16. december kl. 20.00. Silke laver invitation. Carsten 

orienterer pedellen på skolen. Bestyrelsen møder kl. 19.00 
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 26. november kl. 19.30 

 
 
 

5. Evt: Vi overvejer muligheden for at flytte alle filer fra dropbox til google drev.  
 
Ref.: Martin 
 
 
 
 
 
 


