
Halling, den 20. april 2022

Referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2022

Tilstede: Bjarne, Martin, Ivar, Sten, Palle (suppl.) Annette (suppl.) og Minna (ref.)

Fraværende: Kim

Ad 1. Godkendelse af referat fra forrige møde

Referatet blev godkendt.

Ad 2. Orientering om gennemgang af medlemslisten.

Alle medlemmer er blevet gennemgået mhp. at sikre, at alle betaler deres

abonnement på ma-net. Gennemgangen viste, at der kun var ganske få nye brugere,

der ikke var blevet oprettet i betalingssystemet.

Ad 3. Nyt fraTeknik

Mørke opgraderes med LTU-udstyr, der har en højere hastighed og sikrer, at brugere

med dårligt signal ikke forringer andre brugeres signal.

Hvis afbrydelser af forbindelsen til ma-net kan forudses, skal det fremgå af

hjemmesiden – også ved kortvarige afbrydelser.

En tekniker måler sit elforbrug og kompenseres herfor.

Telefonerne er skiftet til Telavox.

Intet nyt om opstilling af ny mast i Mørke. 24 der skal over på en ny mast er endnu

ikke overflyttet og det overvejes, om det økonomisk kan svare sig.

Ad 4. Økonomi

Der har i forrige kvartal været 10 udmeldinger og 1 indmelding.

Ad 5. Teknikgruppen

ma-net har fået en ny frivillig tekniker – til gengæld har en anden frivillig droslet ned

på sin aktivitet som frivillig.



Ad 6. Persondataloven

Intet nyt.

Ad 7. Eventuelt

Der blev spurgt om ma-nets geografiske dækningsområde kan udvides, f. eks med

andelssamfundet i Hjortshøj. Svaret er ja, hvis der er minimum 10 der er der tegner

abonnement og der heriblandt er 1 frivillig tekniker, så vil ma-net være interesseret i

at oprette et sendested. Kan drøftes på næste Teknikmøde.

Vedtægterne skal gennemgås på et heldagsbestyrelsesmøde inden sommerferien

mhp. at aftale ændringer, der kan forlægges for generalforsamlingen i 2023.

Det blev foreslået at bestyrelsen kunne deltage i bestyrelseskursus, f.eks. gennem

frivillighed.dk, der tilbyder gratis kurser for bestyrelser.

Til næste bestyrelsesmøde, udarbejdes et oplæg til en ”teaser”, der kan udbrede

kendskabet til ma-net. Martin sender ma-nets nyeste flyer til Palle.

Annette foreslog, at nyt markedsføringsmateriale skal udarbejdes af professionelle

markedsføringsspecialister.

Næste møde:

11. maj 2022, kl. 20.00 på Mørke skole eller online


