
 

Bestyrelsesmøde 19. aug. 2020 kl.19:00 

Afholdt hos Flemming 

1. Godkendelse af sidste referat 

a. Godkendt 

2. Status på driften 

a. Driften kører fint. Måske har opgraderingen forbedret performance, men vi 

har i hvert fald ikke mange henvendelser. 

3. Økonomi  

a. Ikke meget at berette på økonomien. Vores økonomi er sund, og vi har ikke 

mange skyldnere. 

4. Sidste nyt fra TUK-NET 

a. Der er større udskiftninger i de forskellige lokale bestyrelser, hvilket betyder, 

at der også er udskiftning i TukNets bestyrelse. 

5. Vedtægter – oplæg fra Morten og jeg vedhæftet til drøftelsen. 

a. Oplægget blev gennemgået og sidste småting ændret. Flemming renskriver, 

og vi tager punktet med til næste møde. 

6. Forretningsudvalgsmøde TUK-NET 23/9 – vores indlæg skal måske 
revurderes efter seneste udvikling i TUK-NET. 

a. Vi lader indlægget være, som det er, og afventer diskussionen til 

Forretningsudvalgsmødet. 

7. TUK-NET møde med YouSee 2/7 2020. 

a. Generelt er samarbejdet med YouSee lidt svært og svingende. Det blev 

desværre ikke bedre af mødet. 

8. Medlemsudvikling 

a. Samlet set går udvikling af medlemmer nedad. Som prognosen ser ud nu, vil 

vi ikke have flere medlemmer i 2028. Det skal med i snakken til 

Forretningsudvalgsmødet.  



 

b. Vi overvejer at lave en oplysningskampagne omkring BlandSelv, da mange 

af vores kunder har Fuldpakke, hvor de kunne få gavn af BlandSelv. 

9. Status på opgraderingen – endnu ikke færdigmeldt!!! 

a. DK-TV er endnu ikke færdige med opgraderingen, men vi har svært ved at få 

oplyst, hvad der mangler. Vi mistænker, at de ikke har overblikket over 

projektet. 

b. Både Flemming og TukNet har klaget og rykket, men der sker ikke noget. Vi 

diskuterer, om der potentielt kan gøres krav gældende, når der afleveres 

næsten et år for sent. 

10. Årshjul – kommentarer mv. 

a. Årshjulet blev godkendt som fremsendt. 

11. Evt. 

12. Næste møde: 25. november 2020 kl.18.00 hos Mogens 

 

 


