Foreningen Samsø Bredbånd

Referat Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 6. september 2012 kl. 16.00 – 18.00
Mødelokale Trolleborg
Fremmødt: JM, EA, AA, LS, TA, AM, 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. 23. august 2012

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

ORIENTERING FRA:
1. Teknikgruppe
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Godkendt med ekstra pind under admin.

1. Sendemaster Kolby &
Tranebjerg, Ørby + Kolby
Kaas?
- Handlingsplan ved
uregelmæssig drift

1. De bestilte modtagere er ankommet.
David samarbejder med Palle. Kurt
Madsen er nyt medlem af teknikgruppen.
Brian + Ivan + Richard er bortrejst i uge
36.
- Ivan finder en dato til det planlagte
seminar.
- En handlingsplan for evt. udfald afventer
etablering af serverovervågning. AE

Smsprøve inden

Foreningen Samsø Bredbånd
prøver sms funktionen i Winkas.
- der er måske nedsat ydeevne på nogle
af vore rundsendere (fejl hos
producenten).
- TA & LS markerede utilfredshed med
udeblivende sendemaster, især når der er
annonceret herom. Til videre drøftelse i
teknikgruppen.

2. Formand

3. Økonomi & salg
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2. ?

3. Balance &
likviditetsbudget, break even
beregning

2. fortsat interesse for at møde
kontaktpersonerne som koordinerer EU
netværksmøde og international udflugt til
Samsø april 2013. JRE tilbyder at hjælpe
til den tid.
- lejeaftalen for lokalet i Tranebjerg har
kostet både tilslutningsafgift + abn indtil
aftalen udløber. Om der er tale om færdig
til brug er uafklaret.
3. Der er tilsagn om et lån på 150.000
kroner fra Iværsætterfonden. Mangler
kun formalia. Er medregnet i
likviditetsoversigten behandlet på sidste
BM. Ingen ny likviditetsoversigt
udarbejdet.
- abn. opkrævninger 375 kroner kører
over PBS, ellers tillægges 100 kr pr,
faktura fra årsskiftet.
- Tilslutninger skal straksfaktureres
- kontingent er pr. kalenderår. Sidst på
året kan de gøres gældende for det
efterfølgende år.
Abn’er modtager en manuel faktura for
delkvartaler, kun hele måneder med
forbindelse.

næste BM
Afventer nærmere
besked fra
teknikleverandør

Næste BM

Likviditetsoversigt
(realiserede tal) +
resultat/breakeve
n beregning på
realiserede tal
næste BM

Foreningen Samsø Bredbånd
- der blev udleveret balance og første
udkast til driftsresultat. Dette bliver
forenklet og baseret på realiserede tal til
næste BM.

4. Administration

5. PR/hjemmeside

6. Lokale frivillige
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4. uønskede
kontaktformularer, integration
Winkas
- samarbejdsaftaler
(masteaftaler)

5. Annoncering nye master
OK?
- Kontaktformular og
emailadresser
- den grønne dame
- genoptryk flyer

6. Er der nogen?

4. AE laver vejledning så andre kan om
nødvendigt overtage administrationen.
- Winkas administration er ikke et
kategorisk krav ved Version 2, men godt
når det fungerer, især tilmelding og
tilkøb.
- Der mangler skriftlige samarbejdsaftaler.
Vi har ikke styr på indgåede masteaftaler.
Der skal foreligge skriftligt
dokumentation. TA laver eftersyn. Der
skal også være skriftlige aftaler med
medlemmer om modtagere og
tilslutningen. TA og AE gennemgår
sagerne.

Snarest muligt

Snarest muligt

5. OK.
- Der er vist kommet styr på vore
kontaktoplysninger på hjemmesiden.
- dgd er fjernet
- genoptryk ikke bestilt. Expert får lidt af
restlageret. Arbejdet med layout kan dog
påbegyndes.
- Ernst er begyndt på version 2. Dette
sker på en anden adresse uden fare for
forvekslinger. Komm.gr. træder sammen
primo oktober.
6. Teknikgruppen arbejder videre med

Snarest muligt

primo oktober

Foreningen Samsø Bredbånd
forslaget om en modtager på
teleskopstang som kan bruges af en lokal
kontaktperson til at ’se’ signalet. En snild
måde at hjælpe naboerne afgøre om de
kan komme på, men det kræver en ekstra
konfigureret modtager i lokalområdet.
Ingen oplæg. TA prøver igen.

4.

Hot spots i de kommunale
havne, ejendomsnetværk,
firmabredbånd til
medarbejdere

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

5.

IP telefoni

LS har samlet oversigt over
tilbud

Ingen oplæg eller drøftelse.

6.

Rundt om hjørnet

Hvordan bliver det faktureret? LS
har forberedt oplæg.

7.

Inden næste møde

Mødedato fastlægges

LS oplyser at løsningen koster 1200
kroner + moms + strøm. Erhvervskunder
kan tilbydes en løsning mod betaling af
ekstraomkostningerne. Beslutningen for
private kunder udsættes.
Næste møde den 20. september
Punktet ’festudvalg’ kommer på
dagsorden næste BM. Vi nærmer os de
første 100 abonnenter.

8.

Evt.

9.
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Næste BM

Næste BM

Ej aftalt.
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10.
11.
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