
8. april 2020 – Referat fra bestyrelsesmødet 

Tilstede online: Martin, Bjarne, Steen, Kim og Minna (ref.) 

Fraværende: Ivar 

 

Ad 1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. februar 2020  

 Referatet blev godkendt. 

Ad 2 Nyt fra Teknikgruppen 

 Rollefordeling når ny bruger bestiller net med opsætning: 

Sagen behandles som normalt og gives til lokal supporter. Denne finder ud af om der kan 

leveres net og klargør radio. Lokal supporter aftaler hvordan radioen udleveres og  radioen 

sættes op. De almindelige procedurer for opdatering af medlemslisten og ny bruger liste 

udføres som normalt af lokal supporter. 

 Bestyrelsen godkendte Teknikgruppens forslag om etablering af en back-up fiber.  

Ad 3 Teknik mødet den 4. marts 2020 

• På mødet aftaltes brugerlisten ændret som foreslået, dvs at mac-adresse-

kolonnen erstattes af kolonnen med tilmeldt dato 

• Sager i Jira er blevet gennemgået. 

• Hjemmesiden har problemer med at vise alt andet end forsiden. Problemet er 

efterfølgende løst. 

Ad 4. Økonomi 

Budgettet for 2020-21 blev godkendt på generalforsamlingen. 

 De tekniske muligheder for opkrævning af et gebyr hos brugere, der ikke er tilmeldt 

PBS – og hvilke frister, der skal være gældende for betaling af rykkergebyr og lukning 

af net, skal undersøges nærmere. Muligheder og pris for brugernes betaling af 

regninger med Mobilepay er endnu ikke blevet undersøgt. 

 Siden sidste møde har brugere, der ikke har betalt deres regninger fået lukket for 

deres netforbindelse. Enkelte har herefter betalt og fået genåbnet deres forbindelse. 

 Brev til brugere med dårlige signaler blev færdiggjort på mødet.  



  På næste møde aftales det, hvem der tager sig af at få ma-nets brugerradioer retur 

mm. 

 Øvrige drøftelser af økonomien udsættes til næste møde. 

Ad 5. Persondataloven 

 Til næste møde undersøges, hvordan andre netudbydere har behandlet 

personhenførbare IP-adresser i forhold til Persondataloven 

Ad 6 Eventuelt 

Bestyrelsesseminaret 

Det planlagte bestyrelsesseminar blev aflyst pga Coronarestriktioner. Nyt tidspunkt 

for seminaret aftales, når restriktionerne ophæves. 

 Opfølgning på generalforsamlingen 

 Listen over nye priser skal lægges på hjemmesiden. 

Referatet fra Generalforsamlingen godkendes og underskrives på næste 

bestyrelsesmøde. 

  

Næste møde: 12. maj 2020 kl. 20.00 på Mørke Skole 

 
 


