Referat fra
Bestyrelsesmøde onsdag den 1. maj 2019 kl. 19.00 Vejlesøparken 7, 5.th
Til stede: Inger Hoffmann, Birthe Hartmann, Christian Skoubye, Peter Sørensen, Steen Christiansen
1 Valg af referent. Steen
2. Referater fra bestyrelsesmøder 27. marts 2019 og 17. april 2019 blev godkendt.
3. Gennemgang af referencer fra tilbudsgivere.
Der var anmeldelse fra A/B Strandboulevarden, Boligforeningen AAB, Afdeling 18, Skarøgade 3
og Nordhavnsgården. Boligforeningen AAB havde fået installeret et PDS-net for 2 år siden og var
meget positive. Aftaler var blevet overholdt og havde ikke siden haft nogen tekniske problemer. De
to øvrige havde fået opgraderet deres netværk og havde været tilfredse med samarbejdet og
kvaliteten. Alt i alt kun positive tilbagemeldinger.
Der er endnu ikke fulgt op på referencer fra Parknet og Bolignet-Aarhus. Birthe kontakter BolignetAarhus’ referencer. Steen kontakter Parknets referencer.
4. Opfølgning på uddybende spørgsmål til levererandører. Endnu har kun Andels.Net svaret tilbage.
Deres svar er tilføjet regnearket ”Leverandørtilbud”, som indeholder en beskrivelse af tilbud på
installation, internet og TV fra Andels.net, Parknet og Bolignet-Aarhus sammen med nuværende
leveringsbetingelse fra YouSee samt YouSee’s tilbud på en foreningsaftale. Hver leverandør er
blevet bedt om at komme med et forslag til financiering. Regnearket ajourføres løbende efterhånden
som svar indløber. Indeholder sammenligninger mellem kontanttilbud og finansieringstilbud samt
sammenligninger med YouSee’s nuværende betingelser.
5. Spørgeskema.
Christian gennemgik forslag til spørgsmål, der skal give en indikation af hvor stor tilslutningen
blandt beboerne er til et nyt fibenet. Sender forslag til spørgeskema. Steen oprettet spørgeskemaet
på vores hjemmeside, så det kan besvares derfra.
6. Peter udbygger sit skriv med et punkt om administration. Som udgangspunkt antages/undersøges
om FDA kan varetage foreningens ønsker til registrering af medlemmer og opkrævning af
abonnement. Beskrivelse af regler, der skal gælde for opkrævning, rykkere ved for sen betaling,
gebyrer og evt. lukning af TV og internet.
7. Første forsøg på en prismodel.
Steen laver oplæg.
8. Næste møde onsdag den 8. maj 2019 kl. 19.00

Hilsen Steen Christiansen

