
Referat af bestyrelsesmøde i Lejre Kabelnet
onsdag d. 2. november 2022

Kl. 19.00 hos Niels

Til stede: Christian, René, Jørgen, Niels og Dan
Referent: Dan

Ad pkt. 1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad pkt. 2) Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde

Ingen bemærkninger til eller opfølgning på det allerede godkendte referat fra den 17. maj 2022.

Ad pkt. 3) Forberedelse af ordinær generalforsamling

Onsdag d. 1. marts 2023 kl. 19.00 i Domus Felix.

Vi vil forhøre os, om vores youSee-konsulent Christian Limkilde har mulighed for at deltage for evt. at
introducere YouSee Play eller lignende.

Ad pkt. 4) Økonomisk status

Jørgen gennemgik erfaringerne med det nye opkrævningssystem, som er overkommeligt. Snart skal
foreningens erhvervs-Nem-ID omdannes til Erhvervs-Mit-ID, hvilket vi håber sker uden det store besvær.

Jørgen gennemgik derefter nøgletallene. Der har været en svagt faldende tendens i antallet af medlemmer,
og vi oplever fortsat et fald i valg af tv-pakker og en stigning i bredbåndsforbindelser.

I forhold til budgettet synes dette at holde i forhold til resultatet trods en kraftigt stigende udgift til el.

Bestyrelsen har truffet principbeslutning om, at manglende betaling trods rykkere skal føre til afbrydelse af
signalet.



Ad pkt. 5) Status på renoveringsprojekter

Der kommer fortsat enkelte nye medlemmer i de nye udbygninger, og der forventes ikke at skulle yderligere
udbygningsprojekter i gang.

Vi afventer endelig afgørelse på, hvorvidt masten ved Rynkebjerggårdsvej skal fjernes, idet det ifald denne
fjernes kommunalt ikke giver mening at skulle bekoste en bortfjernelse af Lejre Kabelnets udstyr. Det
vurderes ikke, at udstyrets bortfjernelse er påkrævet her og nu.

Ad pkt. 6) Anlæggets tekniske status

Punktet udgik, da der ikke var nyt.

Ad pkt. 7) YouSee

a) Genforhandling af kontrakt, strategi

Bestyrelsen har været i kontakt med foreningens konsulent Christian Limkilde, som efterspørger et
fysisk møde med bestyrelsen, hvor emnet kan drøftes.

b) Regionsmøde – obs-punkter for Lejre Kabelnet

YouSee Play samt nyt IT-system hos YouSee. Bestyrelsen skal drøfte implementeringen af YouSee
Play.

c) Aktiviteter/kampagner, vinteren 2022/23

I forlængelse af samtale med Christian Limkilde aftales arrangementer, evt. om YouSee Play.

Ad pkt. 8) Meddelelser

a) Stofa, møde i Sorø 1. december 2022. Christian deltager formodentligt.

Bestyrelsen modtager stadigvæk orienteringer fra FDA, selvom vi meldte os ud ved årsskiftet. Disse
orienteringer viser, at FDA stadig mister medlemmer og ikke er den relevante interesseorganisation
som den var tidligere.

b) Punktet udgik

Ad pkt. 9) Næste møde

Mødet indkaldes af formanden efter behov.

Ad pkt. 10) Eventuelt

Punktet udgik.


