
Referat bestyrelsesmøde mandag d. 10. august 2015 kl. 19.30 i kælderen. 

(Alle deltager) 
 
 

1. Siden sidst 
1. Opgavefordeling mellem de frivillige? Kan bestyrelsen komme med et nyt udspil? 

Spurgt fra teknikgruppen.  
Drøftelse i bestyrelsen. Der er flere ting, som bestyrelsen skal tage hånd om. Aftalt tre 
punkter som vi arbejder videre med:  
- Morten og Silke ser på et standardiseret besked, som skal sendes til dårlige brugere. 
- PR gruppen skal arbejde med et oplag som kan sendes ud til områderne hvor der 
mangler supportere. Det skal omhandle, at der pga af manglende supportere i deres 
område henvises til, at der kan være en længer ventetid for at få løst problemer- 
Samtidigt skal der en opfordring til, at der skal findes supportere.  

- Der blev drøftet en opdeling af de frivillige. Der er enighed om, at det er hele gruppen, som skal 
være med på ideerne og gerne komme med input. Til næste bestyrelsesmødet kommer Troels med et 
udkast som efter drøftelsen i bestyrelsen tages med til fælles onsdags mødet. Ide: supportergruppe, 
infrastrukturgruppe og servergruppe o.l. 
 
 

2. Ny hjemmeside. Der arbejdes med Samsø nets side som udgangspunkt. 
Der er ok fra Samsø, Martin kontakter Annette, for at høre hvordan det går med det. 
 

3. Abonnements betingelser – udkast fra Martin og Morten 
Sendes rundt og alle spørgsmål tages op på næste møde. Hvis der er ingen kommentarer, 
så godkendes den derefter  
 

4. Vil vi deltage i Mørkes arrangement? 
Vi afslår – totredjedel af pr gruppen er ikke hjemme, bestyrelsen heller ikke. . … Troels 
forslår, at vi kunne lave en mobilt WIFI punkt til andre arrangementer. Han arbejder 
videre med ideen.  

 
5. Der skal laves en ny kontrakt til bynke fugle vej. Morten sender udkast til Carsten som 

sørger for det. Silke skal skrive under på næste møde.  
 

 
2. Økonomi 

 
1. Halvårs budgetopfølgning 

gennemgået  
spørgsmål fra teknikgruppen: er der nogle af brugerne, som ikke betaler? Nej, andelen er 
minimalt. Er der nogle i teknikgruppen, som formåder det, så skal der tages direkte 
kontakt til kassereren.  
Det er nemmere at sende rykkere ud, da der næste er helt ryddet op i de gamle restancer.  
Betales der ikke rykkerne, så lukkes de. Udfordringerne er ved huslejere.  
Problemerne er dem, som har tit skiftende lejere. Der vil vi arbejde med, om det kan 
være husejeren, som har abonnementet. Vi arbejder videre med dem enkeltvis.  
 
 

2. Antal medlemmer?  
662, efter dropbox siden, men det passer ikke med Steens, der kommer kontrol på nu. 
 



3. Nye medlemmer, hvordan?  
Steen: kigger i listen ”Nye brugere” , har brugeren en IP adresse, så tager han den med i 
regnskabssystemet og brugeren får en regning.  
Melding fra bestyrelsen: så længe ticketsystemet ikke kan bruges, skal der bruges 
Dropbox.  
Steen og Arne taler sammen og aftaler hvordan det skal fungere nu.  
OBS: mailopsætning lykkedes heller ikke helt. Der skal også sendes en besked til 
mail@ma-net.dk, hvis en ny bruger er oprettet, fordi brugernes mail skal sættes op i 
vores system. Det hele skal blive bedre når ticketsystem er på plads.  
Vores supportere skal oprettes. Vi må lave en ticketaften!! 
 

 
3. Teknik 

1. fra fælles møde (referatet ligger i Dropbox) -  

Supportgruppen ønsker at det bliver lavet om; kom med et oplæg på tiderne. Derefter får 
de at vide, hvordan det praktisk kan lad sig gøre med telefonerne. Silke skriver til Arne 
og Sanne.  
 

2. Fiber 
Vi udvider til 1 GB.  
Kim prøver at forhandle prisen.  
Det vil betyde, at der kommer mere ”stabil hastighed”. 
 

3. omkring siloen + skorsten.  
Siloen er programmeret, der mangler lidt fra de andre steder... 
Skorsten skal planlægges derefter, der skal skiftes udstyr til bedre udstyr. Og så skal der 
noget pilles ned.  

 
4. Nye datoer 

torsdag d. 27.8. kl. 19.30  
Mandag d. 28.9. kl. 19.30  
 

5. Evt.  
Troels tager mailsupporten nu. Der indtales en besked om at Troels ringer tilbage. Der vil 
fremover ikke være mulighed for direkte at komme igennem til en support. Det aftales med 
Carsten.  

 
 
 
 
 
 
 


