
Halling, 24. april 2016 

Referat: MA-net Bestyrelsesmøde den 20. april 2017 

Tilstede: Ivar Andersen, Martin Højholt, Carsten Strandborg, Silke Lorenzen, Hans Jørgen Rindom, 

Morten Käszner, Steen Johansen og Minna Rasmussen(ref.) 

Afbud: Kim Leving 

Ad. pkt. 1 Siden Sidst 

 a) Mødet med supportgruppen 

Supportgruppen udvides fra 2 til 3 frivillige, således at der fremover vil være backup i 

alle supportens åbningsstimer. 

 

b) Energistyrelsen 

Carsten deltager i mødet med Energistyrelsen mandag, den 24. april 2017 – 

Vestdjurs- og Ebeltoft-net har ikke meldt tilbage om de deltager i mødet. 

 

c) Møde med kommunen 

MA-net deltager med 2 personer i mødet mellem frivillige foreninger og Syddjurs 

Kommune. 

 

d) Stillingsopslag/orienteringsaften 

Stillingsopslag om nye teknikere til Lime, Mørke og Skørring er hængt op i de tre byer 

– og kommer på FB-siden for Mørke. Pt. er der ikke kommet henvendelser fra 

interesserede. Nogle af MA-nets teknikere har tilmeldt sig Info-mødet for 

interesserede. 

 

e) Referater på nettet 

Referater godkendes på første efterfølgende bestyrelsesmøde som pkt. 1. på 

dagsordenen. Hurtigst muligt herefter offentliggøres referatet på MA-nets 

hjemmeside. 

 

Ad. pkt. 2 Planlægning af sommermødet 

Sommermødet afholdes som aftalt lørdag, den 10. juni 2017.  

Ad. pkt. 3 Fra PR-gruppen 

PR-gruppen har ikke holdt møde siden sidste bestyrelsesmøde.  



PR-gruppen bedes komme med forslag til materiale, der kan anvendes på Bandcamp 

Todbjerg, der finder sted i perioden 31. juli – 4. august 2017.  

Materialet må gerne kunne genbruges på Ådalens Børnedyrskue. Der skal udarbejdes 

forslag til annonce m. logo og det overvejes om der skal laves en (flot!) stand, der 

betjenes af en frivillig på dyrskuet. 

Materiale og stand vil også kunne bruges på ”Vi mødes i Mørke” og det skal 

overvejes, om MA-net også skal være synlige på sommerfesterne i området. 

Annoncerne kan evt. udformes som små oplysende artikler om MA-net, der kan 

bringes i medlemsblade, hvor MA-net støtter med et beløb. 

PR-gruppen bedes overveje muligheder for ”add-on”s der kan gøre MA-net endnu 

mere attraktivt for medlemmerne – eks.vis. en aftale med Boxer TV om 

medlemsfordele. 

Ad. pkt. 4 Økonomi v/Martin 

Der er (midlertidige) problemer med adgangen til økonomifilerne, men økonomien 

ser fortsat fin ud.  

Martin retter i abonnementsvilkårene mht. til rykkerskrivelser mv. ved for sen 

indbetaling til foreningen – og sender rettelserne til opdatering på hjemmesiden. 

 

Ad. pkt. 5 Teknik v/Kim 

 Carsten refererede fra Teknikgruppens møde. 

 

Ad. pkt. 6 Nye datoer 

 Næste bestyrelsesmøde 18. maj kl. 19.30 

 

Ad. pkt. 7 Eventuelt 

 Intet 

 


