Foreningen Samsø Bredbånd

Referat Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 10. januar 2013 kl. 16.10 – 18.30
Mødelokale Trolleborg
Fremmødt: Alle
Afbud: Ingen
Ikke mødt: Ingen
Kaffedame: Anette Eriksen
Referent: John R. Enevoldsen

Pkt. Dagsorden:
Godkendelse af referat fra
1.

Begrundelse:

Beslutning:

Udsendt pr. mail

Godkendt

d. 13. december 2012

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

ORIENTERING FRA:
1. Formand

FSB bestyrelsesmøde den 10. januar, 2013

Godkendt, senere tilføjet 6.A
administration

- tildelte midler
-

- Der er kommet tilsagn fra LAG på
335.000 kroner. Udbetaling forudsætter
investeringer for 670.000 kroner. Om
muligt vil vi investere det der mangler og
søge tilskuddet udbetalt i én rate.
- Der er modtaget tilsagn om 20.000
kroner fra Samsø Fonden

Deadline:
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2. Teknikgruppe

4. PR/komm.gr.

FSB bestyrelsesmøde den 10. januar, 2013

- Status, bl.a. nye og
kommende sendemaster
- mål for udbygning 1. halvår
2013, evt. beslutningsproces

- Brundby snart, mast ved Svend Aage.
Langør i udsigt.
- Bestyrelsen ønsker følgende prioritering:
Pillemark/Permelille/vesterløkken
Besser (dækning til flere)
Sommerhusområderne
Tunø & færgen (fra Ballebjerg?)

- overvågning, fejlmelding
ved driftsstop, tidlig indsats
og kommunikation (jfr. referat
den 13.12). Virker det?
- supportydelsen akut og
løbende
- indkøb tyskland?
- mobiltest stang + ??

- Henvises til teknikgruppen. Der har
været afbrydelser og svingende kvalitet af
forskellige årsager.

- møde i julen
- hjemmeside ver. 2
- IP telefoni tekster
- mobiltlf??
- renset logo

- Der blev holdt møde efter jul for dem
som var på øen (om hjemmeside og logo)
- hjemmeside ver. 2 vist frem på lille
skærm. Bestyrelsen anbefaler overgang til
version 2 snarest muligt.
- gruppen finder IP telefoni teksterne
meget omfattende og for integreret
- skal vente indtil IP er på plads. Ingen af
delene kommer i version 2 inden
overgangen til vers.2.
- logoet i renere udgave fremvist.
Bestyrelsen OK med dette.

- Henvises til teknikgruppen
- Ej undersøgt
- Brian forventes at købe inverter
- Privat ulykke under opsætning af
antenna. JM følger op på vores
ulykkesforsikring, men mon medlemmer
som vælger at opsætte selv er dækket?
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5. Salg

- bredbåndskampagne v/jre

- evt. nye tiltag

6. Økonomi

- likviditetsbudget
- Tilbagebetaling af lån og
tilsagnet fra LAG

6. A Administration

7. Festudvalget v/jre og aam
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- Aage har fået hjælp til montering på
skilte. Bestyrelsen anbefaler fem gjort klar
og peger på Onsbjerg som et oplagt sted
at begynde.
- Thorsten har opsøgt Bissø. Bestyrelsen
ønsker ikke at forfordele enkelte
forhandlere, men opfordrer alle til at
tænke kreativt for at sælge tilbehør i
kølvandet på udrulning af FSB.
- Der blev fremlagt likviditetsbudget.
- Med den planlagte udbygning kan de
første private og erhvervslån
tilbagebetales når LAG midler modtages.
Vi bestiller et antal nye sendemaster samt
tilhørende udstyr for at nå LAG
investeringen
- Den udsendte liste har et par fejl. Disse
indtræffer ved ad hoc løsninger udenom
proceduren.
- Der er brug for strammere aftaler med
sendemasteværter.

- Tilmeldte gæster, mad,
program, evt. praktiske
opgaver

- Der er tilmeldt godt 35 gæster.
Festudvalget fik økonomisk ramme for
spisning mv.
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4.

Generalforsamling

- Dato og sted
- Indkaldelse

- Beretninger
- Regnskabsudarbejdelse

5.

Særaftaler/storkunder

- Samsø Havne
- Samsø festival 2013

7.

Inden næste møde

- Mødedato fastlægges, evt.
ændring af mødefrekvensen

8.

Evt.

- Generalforsamling i RogR onsdag den
20. marts kl 19.00
- indkaldelse på hjemmesiden (forsiden),
samt annoncering to gange 4 uger før i
SP, samt udsendelse pr. emial til
medlemmer.
- bestyrelsesberetning v/TA
- TA & JM holder møde med Erik Grenå
- hængeparti TA & LS
- Der er afholdt møde kort før jul vedr.
ønske om udvidet dækning. Vi modtager
3-4 fribilletter til PR formål og giver
signalet gratis. Der skal holdes møde med
Ipinion om flere funktioner.

6.
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Møderne på Trolleborg begynder kl 16.15.
Der var enighed om frekvens på hver
tredje uge og følgende datoer er valgt:
7.2, 28.2, 14.3, 11.4, 2.5, 23.5, og 13.6
Sluttidspunktet rykkes til kl 19.
LS arbejder med en priskurant(liste) som
giver overblik over trufne afgørelser.

