DAMGÅRDSLUNDENS ANTENNEFORENING

DAF

Referat at DAF bestyrelsesmøde 20. november 2012
Tilstede: Torben Lethraborg, Ulfbuen 3, Frank Aagaard, Rimbuen 25, John Lilhauge, Abildgården 8,
Jan Jessen, Rigelvænget 9, Sivan Aytimur, Eskebuen 45, Uffe Jakobsen, Morelgården 32.
Gæst: Lars Wilken, Stofa.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde, 24. oktober 2012. Godkendt.
2. Vi har besøg af Lars fra Stofa, der fortæller om Stofa og deres muligheder. Stofa har stort set udbud af
tv-kanaler som YouSee, ekstra mulighederne ligner også hinanden med forskellige variationer. Vi var
enige om, at hvis Stofa kan byde ind med nogle gode priser, så er de værd at overveje om vi skal forslå
et skift. Vi afventer således konkret tilbud fra Stofa.
3. Frank har haft besøg af YouSee, en chefkonsulent. Spurgte til besøg om husinstallationer, med 800
mhz. problematikken, det skal være billigt, det vender han tilbage om muligheden. Talte om servicekontrakt og gennemgang af anlægget, undersøges også.
YouSee vil gerne overtage administrationen, så de har direkte kontakt til kunderne. Egentlig vil det gøre
det lettere for os og vore forskellige administratorer, således at prisen bliver ens for alle.
Folderen fra FDA omdeles, når vi har fundet ud af om YouSee vil have noget med rundt til beboerne. De
skal så evt. levere konvolutter.
4. Dong. Er kontaktet, men ikke noget fornuftigt svar. Hvis de ikke kan forevise en aftale, så må vi kræve at
der laves en ny kontrakt, med baggrund i aktuelle målinger af forbruget.
5. FDA. Der har været afholdt landsmøde, hvor struktur ændringsforslaget ikke blev vedtaget. Det har
medført at en række foreninger vil melde sig ud af FDA og tilsyneladende oprette et andet organ. Frank
har ikke fået henvendelse ang. de nyopståede problemer.
Jvf. pkt. 3, så har Frank modtaget 800 mhz.-folderen til omdeling til alle beboere.
6. Det undersøges om første dåse er med i servicekontrakten. Ellers skal vi overveje om vi skal stå for en
udskiftning af dåserne, for ifølge Uffe, er det årsag til mange fejl.
7. Næste møde den 30. januar 2013, kl. 19 i Rigelvænget, forberedelse af repræsentantskabsmøde. (Onsdag den 13. marts. kl. 19 i Rimbuen)

Referat: Torben

