
 

Bestyrelsesmøde 25. februar 2019 kl.19:00 

Afholdt hos Naja 

Velkommen til Morten Daugaard som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

1. Godkendelse af sidste referat 

a. Referat fra 21. november er godkendt. 

b. Der mangler d.d. referat fra konstitueringsmødet. Dette er på vej. 

2. Status på driften 

a. Der har været et par episoder med udfald. Dette skulle være rettet. 

b. På Østerled har DK-TV fundet frem til, at der er en samling nedgravet, som 

skaber problemer for medlemmerne på vejen. Derfor vil DK-TV reparere det, 

da det er en del af service kontrakten. 

3. Økonomi  

a. Pga. det nye økonomisystem, som er under implementering, har Eva ikke 

kunnet bogføre siden slut december, så lige nu kan der ikke gives status på 

økonomien. 

4. Sidste nyt fra TUK-NET 

a. Der er forretningsudvalgsmøde d.27. marts. Det bliver Flemming, Naja og 

Eva, der har stemmeret. 

5. Evaluering generalforsamling og referat (indhold). 

a. Dejligt med det store fremmøde og engagerede deltagelse i generalforsamlin-

gen. 

b. Fremadrettet vil vi lægge formandens beretning på hjemmesiden i et separat 

dokument. 

6. Vedtægter. Arbejdspapir vedlagt. 

a. Morten påtager sig at kigge nuværende vedtægter i gennem og sammenhol-

der med de andre foreningers samt Flemmings arbejdsdokument. Vi aftaler 



 

at tage punktet om revidering af vedtægter med på samtlige bestyrelsesmø-

der i 2019. 

7. Skal vi fortsat hedde UAF? 

a. I forbindelse med revideringen af vedtægterne overvejer vi, om vi skal ændre 

navnet på foreningen til noget mere nutidigt. ’Antenneforening’ kommunike-

rer ikke nødvendigvis alt det, vi tilbyder. 

b. Måske skal vi lave en undersøgelse eller konkurrence omkring nyt navn. Mor-

ten arbejdere videre med dette. 

8. Planlagt kanalomlægning og signalafbrydelse i januar – og 20. februar (uven-

tet). Status. 

a. Kanalomlægningen i slutningen af januar blev i sidste øjeblik flyttet til 5. febru-

ar. Men selve omlægningen gik ret smertefrit. 

b. Flemming og Mogens uddelte informationsfoldere før omlægningen, og det 

har helt sikkert givet noget tryghed. 

c. Efter afbrydelsen 20. februar gik mange kanallister i kuk. Så Flemming bliver 

kontaktet en del i disse dage. 

9. Opgradering – status. 

a. CMC forstærkerne kom op i forbindelse med signalafbrydelsen 27. januar. 

b. I uge 11 bliver alle standere opgraderet. Der vil i den forbindelse blive afbrudt 

på forskellige tidspunkter i forskellige dele af byen. 

c. Flemming arbejder på at kunne informere medlemmerne om, hvornår der bli-

ver afbrudt på de enkelte gader. 

10. Labels – til standere? 

a. Flemming har set andre steder, hvor f.eks. Stofa har sat labels på deres stan-

dere. Derfor foreslår han, at iv får produceret labels selv, som vi kan sætte 

på vores standere. 

b. Flemming går videre i TUK-NET med forslag om, at vi alle sammen kan bestil-

le labels med hvert vores logo. 

11. GDPR – tilrettet privatlivspolitik vedlagt. 



 

a. Flemming har udarbejdet en privatlivspolitik, som hermed er vedtaget. 

b. Flemming laver et udkast til proces beskrivelser, der beskriver mere detaljeret, 

hvordan vi rent praktisk behandler data. 

12. Dropbox – flytning af relevante mapper og dokumenter. Hvad er relevant? 

a. Vi skal flytte al vores data fra Johns Dropbox, og til det formål kan vi gøre brug 

af TUK-NETs dropbox. Men i øjeblikket tilgår alle foreninger dropbox med 

samme login. Flemming diskuterer med TUK-NET, om vi kan få oprettet et 

dedikeret login til UAF, så vi ikke kan tilgå de andre foreningers data, og de 

ikke kan tilgå vores. 

b. Derudover undersøger Flemming, om vi kan bruge Dropbox til opbevaring af 

personfølsomme oplysninger. 

13. Panther – status på implementering. 

a. Eva har sendt vores data til Panther og afventer næste skridt.  

b. Flemming tager med til TUK-NET, at det kunne give god mening at samle alle 

kasserer omkring en erfaringsudveksling af brugen af Panther indtil videre. 

14. Opgaver Morten – og vi andre. Herunder Årshjul og opgavebeskrivelse – 

ufærdige. 

a. Vi har allerede givet Morten en del opgaver. Derfor afventer vi med videre op-

gavefordeling. På et tidspunkt skal Flemming og Morten overtage opgaven 

med inddragelse af skyldige beløb. 

b. Gennemgang af årshjul og opgavebeskrivelse bliver udsat til næste møde. 

15. VIP-ordning. Opfølgning på om alle har. 

a. Da Mogens har opdaget, at han har betalt for internet i sin tid i bestyrelsen, 

tjekkede vi alle lige op på, om vi havde den ordning, vi skulle have. Det har 

vi. 

b. Eva har fundet en gammel boks fra sin start i bestyrelsen. Den blev vi enige 

om, at den kan skrottes. Mogens har spurgt YouSee, og de ville ikke have 

den. 

16. Fællesspisning 260219 og Havedag 040519. Ideer? 



 

a. Flemming deltager igen i fællesspisning og informerer om signal afbrydelse 

osv. 

b. Til Havedagen ved Brugsen kommer to medarbejdere fra YouSee butikken i 

Horsens. Derudover deltager de fra bestyrelsen, som vil være med.  

i. Vi overvejer hver især forskellige tiltag på dagen og snakker sammen 

over mail. 

17. Hjemmeside – ideer til andet/nyt indhold? 

a. Morten – og vi andre – skal overveje, om vi skal gøre noget andet med hjem-

mesiden.  

i. Måske skal der reklameres lidt mere for vores Facebook side og ap-

pen. 

b. Morten har kunnet se, at der har været en del uautoriserede forsøg på login. 

Derfor har han fået indstillingerne ændret, så man kun kan logge på admini-

strations modulet fra Danmark og USA. 

c. Det aftales, at Morten som udgangspunkt står for beskeder vi appen. 

18. John kommer ikke – men hvad skal han have i gave efter 17 år? 

a. Vi bliver enige om at give for 500 kr.  

i. Naja finder en passende gave – enten en gavekurv eller en oplevel-

sesgave – og vi inviterer John til næste bestyrelsesmøde. 

19. Evt. 

a. Naja nærlæser tidligere referater for at følge op på, hvad vi aftale omkring op-

rettelse af konto i en anden bank. Vi tager punktet med på næste bestyrel-

sesmøde. 

20. Næste møde: 22. maj 2019 kl.19 hos Mogens 

 


