
Halling, den 12. januar 2022 

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. januar 2022 

Til stede: Ivar, Bjarne, Martin, Kim, Palle og Minna (ref.) 

Afbud: Steen 

 

Ad 1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. november 2021 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2.  Nyt fra teknik/teknikgruppen 

ma-net har indgået aftale med tekniker Benny Dahlerup, Ørsted om opsætning af radio og 

net hos nye brugere. Den samlede pris på oprettelse og opsætning bliver på 1.595 kr. Aftalen 

sikrer en professionel opsætning og ofte også et bedre signal hos brugeren. Opstår der 

problemer med opsætningen inden for den 1. måned udbedres problemet uden udgift for 

brugeren. 

Benny Dahlerup får en flok radioer stillet til rådighed – og han kan allerede nu tilkaldes til 

opsætning af radioer mm. Der arrangeres besøg for teknikere hos Benny Dahlerup en af de 

nærmeste weekender for at få nærmere information om de muligheder han kan tilbyde. 

Brugere i Mørke, der skal have flyttet radioer pga. af masteskift – og ikke selv kan fortage 

flytningen – kan få Benny Dahlerup til at foretage ændringen uden omkostning for brugeren. 

Det er endnu ikke afklaret, om det bliver muligt at få opsat en mast ved Sportspladsen.  

Det vil blive vanskeligt at skaffe dækning til pip-kvarteret i Mørke efter masteflytningen. 

Arbejdsgruppen i Mørke melder tilbage herom. 

Der er blevet opsat en ny 42 m høj mast ved Mygind. Det skal undersøges, hvad det vil koste 

ma-net at benytte denne mast til forbedring af signalet i Mygind og muligvis også i Lime. 

ma-net har pt. mange udmeldelser pga. udrulningen af fibernet i dækningsområdet. Bruger, 

der melder sig ud oplyses om muligheden for at sætte ma-net-abonnementet i bero i 6 

måneder – et tilbud mange tager imod. Til Generalforsamlingen i februar vil der foreligge en 

opgørelse over antallet af udmeldinger og antallet af nye tilmeldinger. 

Palle oplyste, at han genopstiller som suppleant til bestyrelsen. 

Palle tilbød at bidrage til en eventuel markedsføringskampagne for ma-net. 

 

 

 

 



Ad 3 Økonomi 

Enkelte fakturaer kommer gentagne gange retur efter udsendelse. Formanden undersøger 

hvorfor det sker. Fra bogholderen får formanden en oversigt over brugere, der ikke betaler 

deres regninger. Oplysningerne deles med supporteren. 

Ca. 150 – 200 brugere er er den kritiske masse for at foreningen kan fungere økonomisk. 

Der er indgået aftale med Telavox om telefonabonnementer til teknikerne. Pris ca. 120 kr. pr. 

bruger. Den underskrevne kontrakt med Telavox lægges på drevet. 

 

Ad 4. Persondataloven 

 Der skal indgås en databehandleraftale med Benny Dahlerup. 

 

Ad 5. Generalforsamling 2022 

 Generalforsamlingen afholdes den 23. februar 2022 kl 19.30 i Lime forsamlingshus. 

Formanden udarbejder invitation med dagsorden til generalforsamlingen. Invitationen 

udsendes til medlemmerne senest 3 uger inden generalforsamlingen. 

Eventuelle coronarestriktioner skal overholdes under generalforsamlingen og det skal være 

muligt at deltage online. 

 

Ad 6. Eventuelt 

 Intet 

 

 

 

 

 

 

 


