
31. maj 2018 Referat fra Bestyrelsesmødet 

Til stede: Ivar, Carsten, Silke, Martin, Steen og Minna (ref.) 

Fraværende: Hans Jørgen og Kim 

 

Dagsorden: 

Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet blev godkendt med få rettelser 

Ad 2. Økonomi 

Der er stadig udestående betalinger. Alle skal oplyses om, at der vil blive pålagt rykkergebyr 

ved manglende betaling. Der skal strammes op i forhold til medlemmer, der ikke får betalt 

deres regninger – de skal meddeles, at manglende betaling efter udsendt rykker medfører 

lukning af  deres netadgang. 

Økonomien i øvrigt er ok. 

Ad 3. Datalovgivningen 

Persondatapolitikken ligger nu på ma-nets hjemmeside. ”Det målrettede arbejde med 

persondataforordningen” er beskrevet i et internt dokument. 

Ad 4. Lodsejeraftale i Mørke 

Ejer kontaktes mhp. indgåelse af aftale.  

Ad 5. Mailadresser 

Skiftet fra gammel til ny server er gået godt, men virker dog ikke i forhold til windows mail, 

da der mangler en opsætningsvejledning. Det undersøges, hvem der kan lave en 

opsætningsvejledning til forskellige mailsystemer. 

Ad 6. Jakker til teknikere 

Der indhentes tilbud på jakker med brystlomme-logo. Alle frivillige tilbydes jakker. 

Ad 7. Teknikgruppen 

Sommerens arbejdsopgaver:  

1. Kabler i Karlby og Søby skiftes  

2. Airfiber til Hårup over Røved  

3. Airfiber til Ådalen måske link fra Mørke silo til Borupvej og videre til Huhej skal undersøges  



4. Kabler i Hårup skiftes til Airfiber 5X 

5. Ny sender i Skørring på bakken 

6. Skift af rundstråle i Skørring  

7. Skift af rundstråle i Gl. Mørke 

Ad 8 PR-gruppen 

Grafiker er kontaktet mhp. udarbejdelse af forslag til roll-ups, magnet streamer og hand-

outs. Forslag forventes at foreligge inden sommerferien. 

Ad 9 Næste møde 

16. august 19.30 

Ad 10 Eventuelt 

a) Bestyrelsen vil gennemgå vedtægterne på et særskilt bestyrelsesmøde efter 

sommerferien, med henblik på at afklare, om der skal foreslås ændringer i forbindelse med 

Generalforsamling 2019. 

b) Alle frivillige i ma-net er inviteret til sommerafslutning på Flammen i Randers den 15. juni 

2018 


