
Referat fra ma-nets bestyrelsesmøde den 19. september 2018 

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

 

Ad 1.  Godkendelse af seneste referat 

 Referatet blev godkendt 

Ad 2. Siden sidst 

 Intet at bemærke 

Ad 3. Økonomi 

Foreningens bankforbindelse har bedt om personoplysninger om 

bestyrelsesmedlemmerne. De blev indsamlet på mødet. 

Mørkes Hus har bedt om ma-net om levering af gratis net. ma-net er indstillet på at 

imødekomme anmodningen på følgende betingelser:  

- Mørkes hus skal betale for udstyret til modtagelse af netforbindelse. 

- Netforbindelsen skal tilgås via en kode. Silke undersøger hvorledes Ådalshallens 

nummeradgang fungerer. 

- Teknikgruppen skal drøfte, hvilken hastighed, der skal tilbydes Mørkes Hus. 

- Aftalen skal genforhandles om et år. 

Ad 4. Datasikkerhed 

 Intet at bemærke. 

Ad 5. Teknik 

 Der er bestilt skab og nye radioer 

Ved opsigelse af ma-net medlemskabet skal medlemmerne sørge for at aflevere de 

lånte radioer. Abonnementsbetalingen fortsætter indtil radioen er afleveret. På 

hjemmesiden skal der laves et felt til afkrydsning af, at medlemmet er indforstået 

med at abonnementsbetalingen tidligst ophører med udgangen af den måned/ 

kvartal, hvor radioen er blevet afleveret. Opsigelsen må ikke kunne afsendes før der 

er sat kryds i dette felt. 

Ad 6. PR-gruppen 



Forslag til lay-out på flyers, roll-ups og visitkort blev præsenteret – de magnetiske 

streamers til biler kommer senere.  

 Bestyrelsen tog godt imod udkastene til flyers og visitkort. Mht. roll-ups blev det 

besluttet, at logoet skulle på strandflag i stedet for roll-ups. Der var ikke tilslutning til 

at investere i mere en én roll-up af hver af de to øvrige med hhv. tekst og 

dækningsområde. 

 Bestyrelsen blev orienteret om PR-gruppens forslag til afløser for ma-net-puljen mhp 

større synliggørelse af ma-net. Forslaget blev drøftet. 

Bestyrelsen forventer at PR-gruppen har en plan klar for, hvorledes den nye strategi 

meldes ud til aktørerne i starten af november. 

Ad 7. Kommende møder 

 24. oktober 2018 

 21. november 2018 

 19. december 2018 – juleafslutning 

23. januar 2019 

27. februar 2019 – generalforsamling 

Ad 8 Eventuelt 

 Kælderen er ryddet for pap. 

 

 


