Foreningen Samsø Bredbånd

Referat Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 20. september 2012 kl. 16.10 – 18.30
Mødelokale Trolleborg
Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Anne Albertsen (S),
Thorsten Arnold, John R. Enevoldsen

Afbud: Bent Nielsen, Dorte Toft
Ikke mødt: Aage Madsen (S)
Kaffedame: Anette Eriksen
Referent: John R. Enevoldsen

Pkt. Dagsorden:
Godkendelse af referat fra
1.

Begrundelse:

Beslutning:

Deadline:

Udsendt pr. mail

Godkendt, uploades

snarest

d. 6. september 2012

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

ORIENTERING FRA:
1. Teknikgruppe
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godkendt

1. status
- Handlingsplan ved
uregelmæssig drift

1. Toftebjerg og Alstrup er på, næste
Kolby Kaas. Brian har været væk. Ivan er
startet som voksenlæring hos Brian.
- der er ikke flere store modtagere. Vi kan
nu bestille selv til samme rabatter som
Djursland. Nye forsyninger næste uge.
- Godt styr på papirarbejde ved
udlevering fra David, Palle og Richard.
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- TA forsøger stadig mere styring af
udbygning, ytrer ønske om Ørby &
Onsbjerg.
- Kortlægning på Google: vi fastholder de
blå (kommende) master, men melder
først ud når vi ved hvornår
- Tidspunktet for udskiftning af masten
ved redningskorpset endnu ukendt
- Vi er blevet tilbudt en 30 m mast for
6.000kr. TA ønskede at afvente
bestyrelsen, Brian har købt den.

2. Formand

2. ?

3. Økonomi & salg

3. Balance &
likviditetsbudget, break even
beregning
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2. TA deltager i fredagsbaren i
RumogRooms pva FSB

3. 82 får opkrævninger for sidste kvartal
over PBS efter meget besvær.
- lånet på 150.000 kroner er udbetalt og
luner på kontoen
- Der er modtaget faktura for opstilling af
de første sendemaster. TA samler en
oversigt over anvendt udstyr og JM
udregner en gennemsnitspris for
sendemaster til justering af budgetterne.
- Drift og status ark gennemgået. Break
even for faste udgifter/indtægter ligger på
ca. 85 betalende.
Salg: Forskellige forslag fremme. Brug for
en ny vinkel som sælger bedre til den
brede befolkning. Vægte den lokale
løsning og lokale arbejdspladser. Forlag:
ringe rundt. Kontakte grundejerformænd,
optræde i lokale samlinger, HUSK at
meddele initiativer (til TA?), så vi
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optræder koordineret.

4.

4. Straksfakturering har lettet
administration. AE bruger stadig en time
om dagen. AE laver smsprøve, som
sendes fra supporttelefonen.

4. Administration

4. opfølgning
samarbejdsaftaler/modtager
aftaler

5. PR/hjemmeside

5. Annoncering nye master
uden gæt om nye master?
- genoptryk flyer

6. Lokale frivillige

6. Er der nogen I Toftebjerg?
- svar fra teknik ang.
prøveantenna

6. Ingen nyt om prøveantenne. JRE ringer
til Toftebjerg for at høre om der er en
lokal kontaktperson.

Hot spots i de kommunale
havne, ejendomsnetværk,
firmabredbånd til
medarbejdere og storkunder
FRA SIDSTE MØDE

Bl.a. fastlæggelse af
vilkår/retningslinjer for
videresalg af signal.
+ vilkår for tildeling af IP
adresser, inkl prissætning
Oplæg v/TA & LS

Videresalg koster / kræver særaftale
- Samsø Havne: LS&TA taler med
kommunens IT mand, efterfølgende
havnefogeden. Bestyrelsen forventer en
god betaling – bredbånd er vores eneste
indtægtskilde. Havnens hotspot tilbyder
opkobling med begrænset hastighed i en
time.
- Ballen Badehotel: OK, ingen videresalg
- Ballen Strandpark: Prisen 500 + moms
+ tilslutning + kontingent
- Energiakademiet/brdr. Stjerne: ingen
videresalg, normale priser
- Biografen, ingen videresalg, normale
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5. Bestyrelsen efterlyser flere større,
bedre annoncer, evt. logo i farve.
- Den tilrettede flyer skal genoptrykkes
- Ole Hemmingsen fortæller gerne den
gode historie om fast IP og IP telefoni.
- Admin.gr. synes ikke der skal gøres
forsøg med Winkas i Version 2 før
retningslinier for design er på plads. JRE
kontakter Ernst.
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LS har samlet oversigt over
tilbud
Der er en oversigt over
udbydere på net4samso.dk
Opfølgning erhvervskunder

priser
- Faste IP adresser: forhøjelse til 150 pr.
måned, kun til dem med behov. Ca. 5 af
de tildelte 64 er uddelt p.t. AE informerer
brugerne om prisstigningen.
Udsættes til næste gang

5.

IP telefoni
FRA SIDSTE MØDE

6.

Rundt om hjørnet

7.

Festudvalg

Nedsætte udvalg,
økonomiramme, evt, forslag
til dato

Næste gang

8.

Udpegning af repræsentant

I Innovationsrådet

Formand TA stiller op.

9.

Inden næste møde

Mødedato fastlægges

Den 4.10. Trolleborg kl 16.10

10.

Evt.

11.
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JM følger op, mangler oversigt over
anvendt udstyr. De private kunder tager
vi næste møde.
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