
Halling, 11. maj 2021 

Referat fra Bestyrelsesmøde 11. maj 2021 kl. 20.00  

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

Afbud: Martin 

Ad 1. Godkendelse af forrige referat. 

 Referatet blev godkendt 

Ad 2. Nyt fra Teknik.  

Høringssvar vedr. TDC’s opsætning af antennemast er fremsendt til Syddjurs 

Kommune. Det forventes at kommunens tilladelse til TDC vil indeholde et krav om at 

ma-net får mulighed for at anvende masten. 

ma-nets hjemmeside er opdateret med synliggørelse af mulighed for at sætte 

abonnement i bero. Der fer etableret mulighed for at vælge berostillelse under 

menupunktet opsigelse. 

Nogle brugere i Mørke er blevet overflyttet fra Fjernvarmen. Nyt sendested på 

Thorsagervej er etableret. 

Der er etableret kontakt til en siloejer i Dagstrup, med henblik på at undersøge om 

siloen vil kunne hjælpe os med at dække en del af Mørke og aflaste Dagstrup. 

Det blev besluttet at vi venter med at sætte nye sendersteder op, til vi får afklaring 

omkring TDCs nye mast.  

Fibia er meget aktiv i ma-nets sendeområde. Aktuelt indsamles underskrifter vedr. 

udrulning af fiber i Mørke/Rønde opland.  

Nyt udstyr at udleveret til opsætning i Termestrup. Udstyret sættes op, når vejret 

tillader det. Der er midlertidigt opsat en nanostation op, så de har net. 

Kommende opgaver: 

Opgradering i Halling - delvis lavet, men der mangler nye AC radioer til en del 

brugere. Johan har en aftale i med Søren og Sacha om oplæring i opsætning af AC-

radioer 

Der skrives til brugere med dårligt signal, når træernes blade er sprunget ud. Pt. er 

der 18 med over -70db.  

Ad 3. Økonomi. Opfølgning på de manglende udsendelser. 

 Opkrævningerne for andet kvartal blev udsendt i starten af maj. 



Kassereren overvejer at anskaffe et nyt økonomisystem. Steen kontakter 

Vandværksadministrationen for at høre hvad de kan tilbyde. 

Ad 4. Persondataloven. 

Bestyrelsen har fokus på om Google Drev er tilstrækkelig sikkert til at opbevare 

medlemslisten eller om der skal anskaffes et krypteret medlemssystem. En EU-

udgave af Google Suite eller Dropbox kan overvejes. På næste møde drøftes, om der 

skal nedsættes en arbejdsgruppe til at finde en løsning. 

Ad 5. Planlægning af eventuelt sommerarrangement. Opfølgning fra sidst med gode 

idéer. 

Corona-situationen spænder stadig ben for et sommerarrangement. Et 

efterårs/løvfaldsarrangement drøftes på næste møde. 

Ad 6. Eventuelt 

 Intet. 

 

Næste møde: 9. juni 2021 kl. 20.00 


