Bestyrelsesmøde 12. juni 2019 kl.19:00
Afholdt hos Mogens
1. Godkendelse af sidste referat
a. Godkendt
2. Status på driften
a. Ingen bemærkninger
3. Økonomi
a. Eva har oprettet en ny konto til hensættelserne, så det tydeligt fremgår, at de
er afsat.
b. Middelfart Sparekasse
i. Nu hvor afdelingen flytter til Tørring, skal vi lige snakke om, hvad vi
gør. Vi aftaler at holde ved Middelfart Sparekasse. Hvis en ny bank
opretter en lokal filial, kigger vi på det igen.
c. Panther.
i. Det går rigtigt fint med Panther, som er et noget nemmere system end
det tidligere. F.eks. er det direkte koblet op på PBS, og betalingerne
bliver bogført direkte. Mange arbejdsgange bliver sparet.
ii. Eva holder stadig liv i Economics lidt endnu for at være sikker på at
have al historik med.
d. Håndtering af skyldnere.
i. Flemming tjekker op på alle restancer, og Eva sender rykkere ud.
e. Vi diskuterer, hvorvidt vi skal opkræve gebyrer for pbs opkrævninger, og vi aftaler, at vi starter med at opkræve gebyrer fra januar 2020.
4. Sidste nyt fra TUK-NET
a. Flemming har undersøgt, om vi kunne få en adgang til TUK-NETs dropbox,
som de andre foreninger i TUK-NET ikke har adgang til. Men det kan vi desværre ikke, så vi skal oprette en ny Dropbox til os selv.

i. Vi diskuterer, om vi har brug for en Dropbox, eller om det er smartest
med en ekstern harddisk – også af hensyn til GDPR.
ii. Flemming undersøger hvilke løsninger, vi kan bruge.
b. YouSee har indgået samarbejde med Eniig om udbud af bredbånd, som reelt
konkurrerer med vores udbud.
c. Der bliver ryddet op i antennehuset i Ølholm.
5. Labels.
a. Labels er indkøbt med vores foreningslogo på. Flemming, Morten og Mogens
går rundt og monterer labels, når DK-TV er færdig med opgraderingen.
6. Opgradering/færdigmelding.
a. Der er stadig langt igen, før opgradering og renovering af skabene er fuldendt.
Projektet virker meget dårligt styret, og Flemming rykker jævnligt efter opdatering.
7. YouSee-Event.
a. Vi har forespurgt YouSee, om de kan komme til sommerfesten i starten af juli.
Hvis ikke de kan det, spørger vi, om de kan komme til julehygge dagen i november. Vi vil gerne have et Gigaspeed arrangement.
8. Havedag – evaluering.
a. Der var mange mennesker til havedag, men vi sælger ikke så meget. Vi er
dog enige om, at det giver god mening at være der og kunne svare på
spørgsmål
9. Boks til alle? (Mogens).
a. Hvis alle medlemmer havde en boks, ville vi være fri for at skifte filter. Men det
ville kun være de fjernsyn, der er boks på, som så havde det rigtige udbud.
Det er ikke praktisk muligt desværre.
10. Vedtægter (Morten)
a. Morten har udarbejdet et forslag til revidering af vedtægterne. Vi har hver især
fået en kopi, som vi tager med hjem til gennemlæsning, og så tager vi det op
igen til næste bestyrelsesmøde.

11. Evt.
a. Morten er kommet godt i gang med både hjemmesiden og brugen af Facebook. Fremadrettet vil han sende nyheder ud i ny og næ. Derudover foreslår
Morten at vi kan lave konkurrencer eller andet, der kan få os ud i æteren. Vi
kan eventuelt snakke med YouSee om sponsorat af præmier.
12. Næste møde: Onsdag d.4. september kl.19 hos Morten.

