
Halling, den 10. april 2019 

Referat fra ma-nets bestyrelsesmøde den 9. april 2019 

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

Afbud: Kim 

1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2019 

 Referatet blev godkendt. 

2. Teknikgruppen 

 Fiberforbindelsen er blevet opgraderet til 2 GB. 

Det fremgår af hjemmesiden, at ma-net tilbyder sine brugere en 20/20 forbindelse. 

Dette skal rettes til, at der tilbydes en forbindelse på op til 50/50. Det skal fremgå af 

hjemmesiden at hastigheden afhænger af lokaliteten og mængden af samtidige 

brugere på den enkelte sender. Især hjemmesiden FAQ trænger til en ajourføring. 

Hjemmesiden gennemgås for at finde de nødvendige ajourføringer (Carsten) 

Der skal formuleres en velkomsthilsen til nye medlemmer (Steen forsøger at 

formulere hilsenen) 

Teknikgruppen arbejder på en erstatning for Ticket. 

Medlemmer af Teknikgruppen har udarbejdet forslag til stillingsbeskrivelser for ma-

nets frivillige fordelt på 5 kategorier. Beskrivelserne blev drøftet og det aftaltes, at 

der skal arbejdes videre med beskrivelsen af opgave og nødvendige kompetencer i 

hver af de fem kategorier (Martin). 

Bestyrelsen har fordelt alle frivillige på de fem kategorier: 

Infrastrukturteknikere: 

Bjarne Riddersholm, Kim Levig, Morten Krogh, Johan Kolbe, Brian Lau Christensen. 

Lokalteknikere: 

Jan Rasmussen, Hardy Pedersen, Carsten Strandborg, Carsten Olsen, Thomas 

Johnsen, Michael Majgaard, Kurt Madsen, Christian G. Frandsen 

(der mangler frivillige i Mørke, Søby-Skader, Skørring, Lime og Halling – 1 frivillig 

hvert sted) 



PR-gruppen: 

Martin Højholt, Annette Bøgh (og formodentlig Silke Lorentzen) 

Supportere: 

Monica Strandborg og Arne Johansen (gruppen bør suppleres med 1-2 frivillige) 

Bestyrelsen: 

Martin Højholt, Kim Levig, Bjarne Riddersholm, Carsten Strandborg, Steen Johansen, 

Ivar Andersen, Minna Rasmussen. 

Alle ma-nets frivillige kan anmode bestyrelsen om udstyr mv., der er relevant for 

opgavernes udførelse – f. eks. værkstøj, pc’ere, kurser. Al udstyr forbliver ma-nets 

ejendom. 

Bestyrelsen har pt indkøbt to pc’ere til Morten og Brian. 

Ad 3. Økonomi 

Der er udsendt regninger for 2. kvartal. I øvrigt intet at bemærke i forhold til 

økonomien. 

Ad 4. PR-gruppen 

PR-gruppen skal især have fokus på at skaffe frivillige til de funktioner der pt er 

ubemandede – se pkt 2. 

Ad 5. Persondataloven 

Bestyrelsen drøftede de nuværende rutiner til beskyttelse af medlemmernes data. 

Herudover intet nyt. 

Ad 6. Eventuelt 

 Intet 


