Bestyrelsesmøde mandag d. 13. juni 2016
Afbud: Martin, Ivar
1. Siden sidst
a. Kontakt til kommunen - vil holde et møde med os omkring kommunens muligheder for at
støtte foreningen.
b. Energistyrelsens høring omkring mulighed for at få net på enkelt adresser. Har vi ikke svaret på,
efter aftale med kommunen.
c. Mødet i Ebeltoft – netværksmøde mellem de fleste foreningen på Djursland.
Det var et godt initiativ. Rosenholm og Prima net manglede.
Der anbefales at vi sender mindst en deltager til Telestyrelsens næste møde. Vi aftaler, at der næste
gang skal være nogle derover.
Enighed om at økonomi skal holdes adskilt, men ideen om at samle nettene og få politisk
indflydelse.
Møderne skal gentages en gang i mellem. Rundt på skift. Ebeltoft tager det en gang mere.
Ebeltoft har ændret deres vedtægter sådan at foreningen ikke kan overtages af andre.
Morten vil se på deres vedtægter for at kigge på sagen. Så tager vi det op på et møde.
d. Virus angreb blev stoppet med held... men med meget arbejde. 6-7 sendere var berørt.
Samsøs net gik ned i en uge. Egentligt burde brugeren får historien. Måske kan pr gruppen tage det
med en gang.
e. Mailserver: der er stadig en udfordring omkring udsendelser af teknikmailene
Bestyrelsen aftaler, at vi fremover ikke tilbyder nye brugere mailadresser. De gamle skal
gennemgåes, så vi kan slette dem, som ikke er brugt mere. Vi beder Annette om at lave en tekst som
beder alle mailbrugere om at svare, ellers ”lukker” vi adressen.
2. økonomi
Martin oplyser omkring økonomien til bestyrelsen på mail...
3. teknik
Der godt gang i udskiftning af bruger radioerne på Fjernvarmeskorsten 1.
De sidste bruger er advaret at hvis ikke de skifter radioen, så lukkes deres signal.
Hvilsager er også i gang. Lynbakken er blevet meget bedre, da træet er faldet.
Hjælp til brugere omkring bruger udskiftning:
Vi skriver til teknikgruppen:
Hedegaard Silo: møde med den nye ejer. Johan, Brian, Carsten, Martin var med til mødet.
4. ny datoer
8. august kl. 19.30
5. september kl. 19.30
5. evt.
intet...

