
Referat fra ma-net bestyrelsesmødet den 16. august 2018 

Tilstede: Silke, Ivar, Martin, Carsten og Minna (ref.)  

Ad 1.  Godkendelse af sidste referat 

Referatet blev godkendt med mindre rettelser 

 

Ad 2.  Siden sidst 

a. Hans Jørgen er flyttet fra ma-nets dækningsområde og er derfor udtrådt af 

bestyrelsen. Steen, som hidtil har været suppleant, indtræder som nyt 

bestyrelsesmedlem. 

b. Der var stor tilfredshed med arrangementet på Flammen. Arrangementet må gerne 

gentages. 

c. Bestyrelsen har valgt jakkemodel til alle frivillige. Jakkerne påtrykkes ma-net logoet 

og vil derfor ikke kunne byttes. 

 

Ad 3.  Datasikkerhed  

  Intet at bemærke. 

 

Ad 4.  Økonomi 

a.  Medlemssituation: Foreningen har fået ca 20 nye medlemmer i indeværende år og 

ca. lige så mange har meldt sig ud. 

b.  Budgetopfølgning: Det ser fint ud. 

  

Ad 5.  Teknik   

Airfiber er etableret fra Søby til Haarup. 

Der er skiftet en masse kabler. 

Alle routere skal opdateres. Måske kan det tages om natten.  



Bestyrelsen havde kun ros til Teknikgruppen, der fungerer rigtig godt.                            

a. Mailserver: 140 medlemmer har ikke taget deres mail i brug. Der ryddes op i disse 

mails sidst på året. 

b.  Servere i kælderen: 3 servere vil blive fjernet fra kælderen. Nøglesituationen i 

kælderen blev drøftet. 

c. Køb af nye elskabe: Det nødvendige antal skabe bestilles 

 

Ad 6.  PR-gruppen 

a.   Annoncesituationen: PR- gruppen blev opfordret til at beskrive hvordan ma-net 

fremover vil blive synliggjort i lokalområdet. 

b.  Pr materiale – bl.a. magneter til bilen: PR gruppen forventer at der i løbet af et par 

uger vil foreligge PR-materiale i form af hand-outs, roll-ups og magneter til biler.  

c. andet: PR-gruppen blev opfordret til at udarbejde en køreplan for uddelingen af årets 

ma-net-pulje – f. eks. annoncering, pressemeddelse, billeder og hvor arrangmentet 

skal finde sted- og hvordan. 

 

Ad 7. Fremtidige møder 

Kommende møder afholdes på følgende onsdage, kl. 19.30 i Mørke: 

19. september 2018 

24. oktober 2018 

21. november 2018 

19. december 2018 – juleafslutning 

23. januar 2019 

27. februar 2019 – generalforsamling 

 

Ad 8.  Eventuelt 

 Der skal fjernes pap fra kælderen. 


