
Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. august 2019. 

 
Tilstede: Ivar, Martin, Bjarne, Carsten, Steen og Minna (ref.) 
Fraværende: Kim 
 

Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 11. Juni. 
 

Referatet blev godkendt med mindre rettelser 
 

Ad 2. Teknikgruppen 
 

Fejlretning med højeste prioritet: 

Der er problemer med skærmede kabler som gør at nyere udstyr skifter fra 1Gbit til 
100Mbit. Forsøg har vist at det virker bedre at bruge uskærmede kabler. Skærmede 
kabler udskiftes så hurtigt som muligt. 

 

• Mørke Silo: Opsætning af panelantenne 

• Todbjerg sender  

• Huhej sender  

 
Fejlretning med lavere prioritet: 

• Estrup: Kabel fejl på Estrup sender  - stikket søges skiftet 
• Villendrup:  

• Todbjerg:  

• Søby: Kabelfejl til rundstrålen  
 
Opgradering af sender steder:  

• Vilomix her sat en støjskærm op der blokerer for ma-nets udstyr. Det foreslås, 
at panelet drejes mod Randersvej for at nå de brugere, der bor der. Den ene 
bruger, der er på panelet nu, flyttes til rundstrålen. 

• Gammel Mørke: Skifte af rundstråle til AC 

• Hvilsager: Skift af rundstråle til AC 
• Teknikskabe i Karlby, Skørring Silo og Huhej Lime skiftes 

• Bale: skifte til AC panelantenne 

 

Der mangler supportere i: 

• Søby 

• Mørke 

• og muligvis også i Lime 
 

Der mangler  også en telefonsupporter i 2 x 2 timer om ugen kl. 19 - 21. 

 
 



Ad 3    Økonomi og medlemmer. 
 

Foreningens økonomi er fortsat god. 
 

Medlemsopdateringen er ajourført. 
 

Der er blevet indkøbt en del arbejdsrelateret udstyr til foreningens frivillige. 
     

 
Ad 4.   PR - Gruppen ‘ 

 
PR-gruppen holder møde i august måned og drøfter bl.a.om ma-net skal deltage i 
“Lys i Mørke” den 24. August 2019. 

 
Ad.5.  Persondataloven. 

 
Intet nyt. 

 
Ad. 6.  Kommende møder 

 
10. september 2019 kl. 20 
8. oktober 2019 kl. 20 
12. november 2019 kl. 20 
4. december 2019 kl. 18.30? 

 
14. januar 2020 kl. 20 

 

Ad 7.  Eventuelt. 
 

Intet. 
 


