Referat af bestyrelsesmøde 15.11 2018
ad 1. Valg af referent.
Steen laver referat
ad 2. Referat fra bestyrelsesmøde den 25.10 2018
Blev godkendt
ad. 3. Møde med VG 30/10 (VG Pierre og Erik, VSPA Birthe, Steen og Christian)
VG er meget hjælpsomme og står gerne til rådighed med viden om leverandører og
muligheder. Anbefalede at sende anmodning om fuldmagt hurtigt til VG. Nævnte, at
grundpakken i 1994 kostede 35 kr. I dag koster den 289 kr. Lene Kronholm er key account
manager hos YouSee. Holte fjernvarme har lagt lyslederkabler frem til alle bygninger,
hvilket kan blive interessant i tilfælde af, at vi selv installerer ny infrastruktur. Hvis
dørtelefonsystemet i VG-regi bliver gennemført, skal der trækkes nye kabelbakker, da
eksisterende kabelforsyning til de enkelte lejligheder ikke har plads til yderligere kabler.
Antenneforeningen bør overveje, om vi ved samme lejlighed skal trække vore egne kabler.
Parknet i Sorgenfri leverer en grundpakke a'la vores nyværende grundpakke til 89 kr pr md.
4. Regnskab.
Vi har i dag 56 betalende medlemmer.
5. Forberedelse af forhandling med YouSee
 Fuldmagt fra VG. (se oplæg fra Steen)
Steen kontakter Pierre (VG) og Thomas (FDA) for kommentarer, ellers godkendt.
 Overslag over økonomi ved valg af egen fibernetinstallation
1. Installation
2. Drift
3. Indhold
Steen, Christian, Cluas og Birthe prøver at lave opstilling over anslåede
priser. Kontakter Pierre og Thomas.
 Overslag over økonomi ved streaming via mobil data eller internet.
Cristian laver overslag.
 Inddragelse af FDA. Forhandlingsassistance.
Steen kontakter Thomas.
6. Kontakt til medlemmerne.
 Mailforslag (se udsendt forslag).
Forslag godkendt og Steen laver udsendelse fredag til beboere, der tidligere har givet
udtryk for interesse, men endnu ikke er indmeldt.
 Nyt opslag. Erfaringer fra tidligere opslag
Der laves nyt opslag til at hænge i alle opgange.
Der laves særskilt opfordring til at støtte foreningen på både engelsk og dansk.
Indkastes i alle brevkasser i bygning 1.
Birthe udfører.
7. YouSee kampagne og øvrigt.
Det viser sig at YouSee har spammet nuværende og tidligere kunder med en fejlagtig mail.
8. Næste møde 6.12 2018

