Referat af bestyrelsesmøde
Afholdt torsdag den 14. februar 2019
Mødelokalet Strib forsamlingshus kl. 18.00
Deltagere:
Afbud:

Jesper Laursen, Leon Andersen, Kristian Madsen, Søren Gade, Claus Holmen, og Jan
Larsen.
Carsten Randrup.

Pkt 1.

Godkendelse af referat:
Referat godkendt.

Pkt. 2.

Status Økonomi:
Kristian orienterede om årsregnskabet, resultat.
Udbygning af vores område er økonomisk placeret i henholdsvis 2017 og 2019, så der
er ingen udgifter til det i vores 2018 regnskab.
Elforbruget er steget, da vi jo har fået flere elmålere i takt med udbygningen.
Regnskabet udviser kr. 428.000,- i overskud og 1.800.000,- i balance.
Budgettet for 2019 følges.
Der afholdes revision primo marts og umiddelbart derefter lægges regnskab og
budget ud på hjemmesiden.

Pkt. 3.

Stofa/stribnet.dk
Intet nyt fra Stofa.
Flere medlemmer på Dæmningen har periodiske fejl. Skyldes muligvis vandskade på
kablet/hovedledning. Ca. 130 meter er skadet. Vil blive udskiftet.
Orientering om TV2 Play skal lægges op på hjemmesiden.
Stribnet.dk overgår til nyt hostingfirma.
Meget få henvendelser til bestyrelsen vedrørende problemer med abonnementerne.

Pkt. 4.

Ændringsforslag/forretningsorden:
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Jesper rundsender.
Pkt. 5.

Generalforsamling 2019:
Generalforsamling afholdes den 10. april kl. 19:00 i forsamlingshuset.
Claus Holmen og Jan Larsen har ikke mulighed for at deltage da de er i udlandet.
Jesper orienterede om at Carsten Randrup gerne genopstiller, selv om han fraflytter
Strib Antenneforenings dækningsområde og dermed ikke længere modtager signal
fra foreningen.
Jan kom dog med indvending mod det, da han læser vedtægternes §11 således: At
bestyrelsen består af 7 medlemmer hvor max 2 kan være lejere, min 5 skal være
grundejer og alle skal have bopæl i Strib. Claus supplerede med at
bestyrelsesmedlemmer skal være medlem, dvs. aftage signal fra foreningen.
Jesper orienterer Carsten om udfaldet.
Nyt medlem blev efterfølgende diskuteret og der var enighed om at opstille Michael
Koborg såfremt han ønsker at blive opstillet.

Pkt. 6.

Næste bestyrelsesmøde:
Ikke planlagt.

Pkt. 7.

Eventuelt:
Intet.

Referat af Jan Larsen
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