Foreningen Samsø Bredbånd

Referat Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 25. oktober 2012 kl. 16.10 – 18.30
Mødelokale Trolleborg
Fremmødt: JM, LS, AE, AA (s), AM (s), TA, JRE
Afbud: Bent Nielsen, Dorte Toft
Ikke mødt:
Kaffedame: Anette Eriksen
Referent: John R. Enevoldsen

Pkt. Dagsorden:
Godkendelse af referat fra
1.

Begrundelse:

Beslutning:

Deadline:

Udsendt pr. mail

Godkendt

Snarest

d. 4. oktober 2012

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

ORIENTERING FRA:
1. Teknikgruppe

Godkendt, tilføjet Skoleparken

1.kort status:
- masteskifte
- til Nordby
- nye sendemaster
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- godt samarbejde mellem teknikgrs
centrale medl.: Richard, Tom, Brian, Ivan
& Davis + LS & TA
- masteskifte gik godt
- signalet til Nordby bliver testet i en
måned hos Richard og Knud Werner før
der bliver tale om andre brugere
- teknikgruppen styrer suverænt fremdrift
med placering af nye sendemaster. Der
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- leverancer /bestillinger
- energimessen
- TV pakker
- Skoleparken
- defekte rundsendere

- teknikgruppe seminar
- Gør de færdige?
- køb af mast
2. Formand

- europæisk seminar

3. Økonomi & salg

- kort om økonomi
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meldes ikke ud før de er i drift
- Ivan & Brian bestiller udstyr fremover,
checker først økonomi hos TA. Der er
kommet modtagere, flere er på vej.
- gik godt, ca. 20 nye medlemmer og
nødvendig kundekontakt
- Telia køber TV pakker, det skal vi selv
gøre. TA følger op.
- ej behandlet
- vore rundsendere lever ikke op til
standarden. Vi risikerer kondens pga
utætte propper og der er begrænset
rækkevidde. Leverandøren vil udskifte.
Sagen følges op i teknikgruppe.

Næste gang

- lørdag den 27.10, 13 deltagere
- Spørgsmål fra Aage Madsen til
teknikere, opfølgning på lørdag
- LS har købt 24 m mast for 500 kroner,
transport ca. 2.000 kroner. LS & TA finder
midlertidig lager
- delegation Wifi nørder på Samsø i sidste
uge. De holder seminar man-fre i april,
besøger Samsø fre-søn inden mødet. Ca.
50 pax fra hele verden, low budget. Søren
Hermansen og energiakademiet er med,
god markedsføringsværdi for øen.
Udl. Status og drift, bogført pr. 25.10. Der
er skyldige poster ca. 55.000 og teknikere
har noget til gode. Beholdning: Ca.
170.000 minus teknikeres
tilgodehavender. De opfordres til at sende

Gerne referat fra
tek.gruppe
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fakturaer mindst hver måned. Der er
afregnet 126.000 med MA-Net. Ingen
udestående.

- tilbagebetaling af lån til
private

- ej behandlet, opgørelse over fordeling af
låne portfolie ej opgjort

Næste gang

4. Administration

- bogføring mm

- Kunder mister emailadresser når de
opsiger hos TDC mfl. Men har brugt
emailadressen som login hos os. LS
undersøger og skriver info til
hjemmesiden
- nye brugere bliver faktureret manuelt i
to måneder før overgang til PBS
- AE opdaterer liste over medl. som har
betalt for tilslutninger og sender til
teknikere. TA vil have listen tilsendt.

Snarest

5. PR/hjemmeside

- evt. hjemmeside,

- Der bliver indkaldt til møde

Indkaldt til den
8.11 om dagen

4.

IP telefoni
BESLUTNING iPINION

Alle har modtaget materiale fra
Ipinion, samt fulgt opfølgende
spørgsmål.

5.

Festudvalg

Udspil om dato

Bestyrelsen vil indlede et samarbejde,
men FSB tilbyder ikke IP telefoni. Kontrakt
kan underskrives efter behandling i
teknikgruppen.
Fredag den 18. 1 kl 18.30 hos
RumogRooms, medlemmer af foreningen
med påhæng, kuvertpris, Vi inviterer MA
Djurs, betaler transport bil + passagerer
+ kuvertprisen.
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6.

SALGMØDE

Brainstorming + fordeling af
opgaver
Facilitator: Thorsten

- låneudstyr på teleskopstang som kan
bruges til at checke signalet, undersøges
 teknikgruppen. Flere i bestyrelsen vil
opsøge lokalområder med udstyret, evt.
sammen med en tekniker.
- SALGSMÅL 200 betalende inden
årsskiftet
- HVOR ER POTENTIALET? Tranebjerg og
Ballen
- VIRKEMIDLER?
- flyers (med personlig hilsen og
kontaktnr. For personlig hjælp), dør til
dør, Facebook, skilte bredbåndzone (JRE
taler med Ernst)
- optræden Medborgerhuset, m.fl. JRE
beder ago om liste.
- pressemeddelelser, gode historier,
- afdragsordning for 1.000 kroner?
- flyer & tilbud til velkomstpakken
- gode argumenter: pris, hastighed,
stabilitet, samsk, ingen skjulte
omkostninger

7.
8.

Inden næste møde

Evt.
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DT fortryder julefrokost aftale
den 22.11
Mødedato fastlægges

Julefrokost fastholdes den 22.11.
Næste møde den 8.11 på Trolleborg

Forslaget ikke til
behandling før
LAG midler
- Komm.gruppe

