Referat af møde i Lejre Kabelnets bestyrelse
Mandag den 10. september 2018
Sted:
Start:
Slut:
Til stede:

Hos Christian Bordinggaard
Klokken 20:00
Klokken 22:15
Christian Bordinggaard, Claus Dreisig, Stig Rohde
og Jørgen Fangel
Fraværende: Keld Reitov, Claus Dreisig og Niels Bo
Christian Limkilde fra youSee deltog under punkt 6!
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde, 07.05.2018
3. Lejre Kabelnets økonomiske status, herunder medlemstatus mm.
a. Budgetopfølgning
b. Bankkonti, status
c. Forsikringer, status
4. Valdemarsgaard og Skråningen I
a. Valdemarsgaard, status
b. Dialog med nye beboere på Skråningen I
5. Anlæggets tekniske status
6. YouSee
7. Meddelelser:
a. Formanden
i. Strategi
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
i. FDA Messe og Landsmøde, 2. – 4. november 2018
ii. Skifte til Surftown
8. Næste møde
9. Eventuelt
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Da der kun var fire
bestyrelsesmedlemmer til stede, blev det besluttet, at mødet kun vil have
karakter af orientering.
2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet
7. maj 2018
Referatet godkendt uden bemærkninger.
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3. Lejre Kabelnets økonomiske status
Der er kun tre medlemmer, der ikke har betalt kontingent; kassereren følger
op. Under 10 medlemmer har valgt udelukkende at modtage bredbånd fra
Lejre Kabelnet.
Budgetopfølgning
Kassereren gennemgik budgetopfølgning pr. 30.04.2018. Regnskabet blev
gennemgået, og selvom det er forholdsvist tidligt på året, er der god
overensstemmelse mellem budget og regnskab.
Bankkonti (status)
Udskrifter fra foreningens konti inkl. posteringer siden sidste møde blev
gennemgået.
Forsikringer
Bestyrelsen diskuterede fremsendt forslag til en forsikring.
4. Valdemarsgaard og Skråningen I
Valdemarsgaard, status
Bestyrelsen gennemgik status.
Dialog med nye beboere på Skråningen I
Bestyrelsen gennemgik status.
5. Anlæggets tekniske status
Intet at bemærke.
6. YouSee
Christian Limkilde orienterede om tilbud på Foreningsweb og kollektiv
boksaftale.
Bestyrelsen sætter stor pris på, at youSee-konsulenten regelmæssigt
kommer på besøg i foreningen. Det overvejes, om det er formålstjenligt, at
han deltager på generalforsamlingen.
7. Meddelelser
Formanden
Intet at bemærke.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
FDA Messe og Landsmøde, 2. – 4. november 2018
Stig Rohde deltager.
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Skifte til Surftown
Skiftet er foretaget uden de store problemer, og bestyrelsen har ikke hørt
fra brugere, der har oplevet problemer efter flytningen til en ny udbyder.
8. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde aftales på et senere tidspunkt.
9. Eventuelt
Intet at bemærke.
Referatet udarbejdet af René Mikkelsen den 20. november 2018.
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