
Halling, 12. oktober 2022 

Referat fra bestyrelsesmødet, den 12. oktober 2022 

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

Fraværende: Kim 

 

Ad 1. Godkendelse af forrige referat. 

Referatet blev godkendt. 

 
Ad 2. Nyt fra teknik. 

Fjernvarmeskorstenen blev væltet uden at ma-net blev orienteret herom. Noget udstyr 
og et teknikskab blev ikke reddet. 

Fibia har givet tilbud på en kapacitetsfiber fra skolen i Mørke til Hårup. Fiberen vil 
fungere som backup ny til Ådalsområdet efter den gamle backup fra skorstenen i 
Mørke ikke fungere længere, samt generelt mere kapacitet til området. Prisen er 3000 
kr. for installationen og 1500 kr. pr. måned. Den månedlige betaling reguleres årligt. 
Herudover vil der være udgifter til et elskab og en elektriker. Aftalen er uopsigelig i 
60 måneder. Et bestyrelsesmedlem tilbød at udarbejde et forslag til kontrakt med 
ejeren af den grund, hvor teknikskabet skal stå. Aftalen skal muligvis tinglyses på 
grunden. Dette vil sandsynligvis udløse en mindre årlig betaling til grundejeren. 

Brugere med dårligt signal er blevet orienteret om, at de skal forbedre deres signal. Er 
det ikke muligt pga de fysiske omstændigheder at forbedre signalet vil de blive opsagt. 
Nogle har svaret på mailen og nogle har oplyst, at de er i gang med at forbedre 
signalet. De der ikke har svaret på mailen, skal have tilsendt et fysisk brev, med 
samme tekst som i mailen. 

Det er vanskeligt at få teknikerne til at melde tilbage på indkaldelser til Teknikmøder. 
Det blev foreslået at der kan stilles en frokost i udsigt, hvis teknikerne tilmelder sig 
mødet. 

 

Ad 3. Økonomi. 

Der er udsendt opkrævninger for 4. kvartal. Der er få medlemmer, der ikke har fået 
betalt den forrige regning – de vil blive rykket herfor. 



Det skal sikres, at medlemmer der er blevet opsagt pga. dårligt signal, ikke får tilsendt 
en ny opkrævning  

Der har været 6 opsigelser i den foregående periode. 

 

Ad 4. Persondataloven. 

Kontaktformularer skal opdateres i forbindelse med den igangværende fornyelse af 
hjemmesiden. 

Ad 5. Eventuelt. 

Der blev foreslået, at der holdes 1-2 møder om året, hvor både bestyrelse og teknikere 
deltager – første gang kunne være et julemøde. 

Det blev oplyst, at der ikke er skattemæssige – eller momsmæssige forskelle på om 
man vælger at opkræve kontingent eller abonnement hos medlemmerne. 

 

Næste møde: 9. november 2022 kl. 20.00 

 
 


