
Referat fra bestyrelsesmødet den 13. januar 2021 

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

Fraværende: Iver 

 

 

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

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2.  Nyt fra teknikmødet 

Efter opslag på Hallings FB-gruppe er der fundet en ny frivillig fra Halling, der kan hjælpe med 

at etablere en bedre dækning og hastighed i Halling.  

Skorstenen i på den nye Fjernvarmecentral i Mørke tjekkes af drone, for en bedre 

bedømmelse af skorstenens anvendelighed som sendested. 

Backup fiberen i Hårup droppes. Ny fiber i Vilomix undersøges. 

De forsikringsmæssige konsekvenser af opsætning af udvendig nøgleboks bliver undersøgt. 

Infrastruktur: 

• Sportspladsen er færdig opgraderet. 

• Bale er færdig opgraderet. 

 

Kommende opgaver:  

• Opgradering i Halling 

• Opgradering i Ommestrup 

• Opgradering Bynken - kræver nye radioer til alle brugere. (Jimmy og Morten) 

• Opdatering på siloen - afventer afklaring på fjernvarmen 

• Der skal følges op på om Byens Hus i Mørke har fået en radio til fyrtårnet 

 

Det kan mærkes på nethastigheden, når der tændes fjernsyn i aftentimerne. I øjeblikket 

anvendes 1.2 – 1,3 GB af de tilgængelige 2 GB. Mere kapacitet kan opnås ved etablering af 

Vilomixfiberen og/eller ved etablering af flere sendesteder. 

 

 

Ad 3.  Økonomi 

 

Alle bilag fra 2020 er bogført. Der er i 2020 anskaffet  mere udstyr, server og pc’ere til 

frivillige end i tidligere år. 

 

 



Ad 4.  Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 25. februar 2021 kl. 19.00. Invitation og 

dagsorden til generalforsamlingen udsendes pr. mail senest 3 uger inden 

generalforsamlingen. 

 

På grund af coronasituationen forsøges generalforsamlingen afholdt online i år. Det 

undersøges, hvor mange der kan deltage samtidig i Meet eller anden tilgængelig 

mødeplatform. Nogle bestyrelsesmedlemmer vil deltage i generalforsamlingen fra Mørke 

Skole. 

 

På valg er alle bestyrelsesmedlemmer, undtagen Kim. 

 

Ad 5.  Vedtægter 

 

Vedtægterne blev gennemgået og en række ændringer foreslået. Forslaget til 

vedtægtsændringer tilrettes. Det tilrettede forslag gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 6. Eventuelt 

 

Den gratis del af Azure er opbrugt, der må derfor forventes en mindre regning for forbruget i 

januar 2021. 

 

Ad 7. Næste møde 

 

 27. januar 2021 

 

 


