Halling, den 9. september 2020

Referat fra bestyrelsesmødet den 9. september 2020

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

Ad 1

Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12. august 2020
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2.

Nyt fra Teknikgruppen
Brugere med dårlige modtagerforhold, der ikke har kontaktet ma-net, vil modtage
en ny mail i løbet af en uges tid, med oplysning om, at manglende reaktion på mailen
vil medføre at deres forbindelse vil blive lukket.
På næste møde i Teknikgruppen følges op på evt. etablering af nyt sendepunkt i
Halling.
Mobiltelefoner: ma-net har 1 mobiltelefon, der ikke er i brug – den skal afmeldes.
Nøgle til kælderen skal opbevares i en boks ved indgangen til kælderen. Boksen kan
eksempelvis åbnes med kode via telefonen. Der sendes brochure herom til
formanden, der aftaler nærmere herom med pedellen på Mørke Skole.
Der er nedsat en projektgruppe vedr. sender på fjernvarmeskorstenen i Mørke.
Gruppen mødes i nærmeste fremtid. ma-net har fået tilbud om – gratis - at kunne
opsætte udstyr på den nye skorsten
Bredbåndspuljen: To personer har fået mail tilsendt om at ma-net ikke kan levere en
20/20 forbindelse på deres adresser.
Bestyrelsen har indkøbt pandelamper og lommelygter til alle teknikere.
JIRA er opgraderet, men volder stadig lidt problemer.
Drøftelse af proceduren for tilmeldinger og opsigelser af abonnementer er
påbegyndt.
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Økonomi
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Ad 4.

Der er afregnet moms.
12 brugere har ikke betalt deres regning for 3 kvartal.
Omkostningsblad er lagt på Bestyrelsesdrevet. Af næste opkrævning vil det fremgå,
at brugere, der ikke har tilmeldt deres betaling til PBS, vil blive pålagt et gebyr på
25 kr. pr. kvartal med virkning fra 1. januar 2020. For nye brugere træder gebyret i
kraft i 2 kvartal efter tilmeldingen.

Eventuelt
Intet

Ad 5.

Næste møde
-

Holdes på bestyrelsesseminaret den 25. oktober 2020

