
Halling, den 13. juni 2019 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 11. juni 2019. 
 

Tilstede: Kim, Martin, Ivar, Carsten, Steen (under pkt. 4) og Minna (ref.) 

 
Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7. maj 2019 
 
 Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2. Teknikgruppen 
  
 Der er indkøbt nyt sendeudstyr til afprøvning. 
 

Der har været flere tilkendegivelser af ”frysninger” på nettet – dette drøftes på næste 
møde i Teknikgruppen. 

 
Ad 3. Økonomi og medlemmer + nøgletal til Energistyrelsen 
 

Der er ryddet op i gruppen af medlemmer, der har gæld til ma-net. Der er nu 
modtaget flere betalinger med rykkergebyrer og oprettelsesgebyrer. 
 
Økonomisystemet Winkas forventes at overgå til en air/browserversion. 
 
Der er udsendt brev til samtlige frivillige i ma-net om muligheden for at få personligt 
udstyr. 
 
Der skal indberettes nøgletal til Energistyrelsen.  
 
Der skal indberettes medlemsadresser til Bredbåndskortlægningen. 

 
 
Ad 4.  PR – Gruppen 
 

ma-net har mulighed for at bruge $10.000 om måneden på at øge ma-nets synlighed 
ved Googlesøgninger. Hvis nogle har tid og lyst til at afprøve værktøjet så hedder det 
”Google AdWords”. 
 
”Mød os i Mørke” afholdes den 24. august 2019 under overskriften ”Sammen kan vi 
mere”. PR-gruppen bedes drøfte, om ma-net skal deltage. 

 
 
Ad 5. Persondataloven. 
 
 Der skal ryddes op i foreningens DFD-sedler. 
 
Ad 6 Eventuelt. 
 

Bestyrelsen har fået henvendelse fra beboere, der ikke kan søge midler fra 
bredbåndspuljen, fordi de bor i et område, der dækkes af ma-net. ma-net kan 



imidlertid ikke levere net til disse beboere af terrænmæssige årsager. Formanden 
skriver brev til disse beboere med tilkendegivelse af, at ma-net ikke er i stand til at 
levere net på deres adresser af terrænmæssige årsager. Beboerne kan med dette 
brev gøre Energistyrelsen opmærksom på, at de ikke har alternative muligheder til en 
bredbåndsforbindelse. 
 
Der udsendes invitation til fællesspisning den 21. juni 2019 til samtlige frivillige. 
Tilbagemeldingsfristen sættes til den 14. juni 2019. 
 
 
 
NÆSTE MØDE: 13. august 2019, kl. 20.00 
 
 

 


