Grundejer og antenneforeningen Skovparken
Bestyrelsesmøde d. 02.05.2022
Mødet blev afholdt hos Klejns.
Deltagere:

Marck Tornvig, Henrik Sonne-Schmidt, Per Jørgensen, Jack Nielsen.
Supplenter: Hoder Jensen, Søren Nielsen. Afbud fra: Mette Stig-Wolff

1. Konstituering efter den ordinære generalforsamling d. 07.04.2022
Sammensætningen af bestyrelsen er som tidligere, dvs.
Formand: Marck Tornvig
Kasserer: Henrik Sonne-Schmidt
Grønne områder: Per Jørgensen
IT og TV: Mette Stig-Wolff
Sekretær: Jack Nielsen.
2. Godkendelse af referater
Referat for sidste bestyrelsesmøde d. 21.03.2022, blev godkendt.
Referat for den ordinære generalforsamling d. 07.04.2022, blev godkendt.
3. Status for flytning fra Stofa til eget net
På flyttedagen d. 26.04.2022 var der lidt opstartsproblemer bl.a. pga. en TV-tuner i
antennehuset, dette blev dog hurtig løst.
Teknikerne fra Dansk Kabel TV var i sving lige fra morgenstunden tirsdag d. 26.04,
og indtil fredag d. 29.04. For at hjælpe medlemmer med installation m.m.
Da teknikerne blev hyret ind i 2 dage mere end først planlagt, forventes det at
regningen bliver lidt større en budgetteret.
Der har efterfølgende været adskillige kommentarer til bestyrelsen ang.
sammensætningen af TV-pakkerne.
Bl.a. at der er 1 børnekanal (Ramasjang) , specielt ønskes Disney’s kanaler, samt
muligheden for en golfkanal. Samt at der mangler TEKST-TV på flere kanaler, (teksttv er udeladt pga. de tager meget af båndbredden på netværket).
Tyverialarmen i antennehuset er defekt. Marck vil undersøge hvad det koster at
udskifte defekte dele, samt hvad en helt ny alarm vil koste.
Køleanlægget i antennehuset er efterhånden 10 år gammelt, det blev besluttet at
det skal undersøges hvad det vil koste at installere et nyt, og så bruge det gamle
anlæg som backup.
Dansk Kabel TV er kommet med et tilbud om døgnovervågning af antenneanlægget.
Da dette er en yderligere udgift, blev det vedtaget at Dansk Kabel TV laver
overvågning 2x i døgnet i de næste 2 måneder, derefter kun 2x om ugen.
Alt efter hvor mange fejl/afbrydelser der blive fundet, vil bestyrelsen på et senere
tidspunkt beslutte om denne overvågning skal fortsætte/ophøre.
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Fra d.d. er det besluttet at der bliver sendt en tekniker fra Dansk Kabel TV når der
skal oprettes/tilsluttes et nyt abonnent.
Marck og Hoder vil lave nogle faste retningslinjer for arbejdsgangen ifm. tilmelding
og afmelding af nye abonnenter.
Abonnemt betingelserne skal opdateres, således at det fremgår at modem skal
afleveres til antenneafdelingen ved opsigelse af abonnent. Ellers vil der blive sendt
en opkrævning på 1.000,00 kr.
Det blev besluttet at bestille yderligere 40 modem, pris ca. 36.000,00 kr.
4. Evt.
Bagatelgrænsen for hvornår en udgift skal godkendes af bestyrelsen,
blev fastsat til 2.000,00 kr.
Jack står fremover for bestilling af lokaliteter til møder, generalforsamling m.m.
Per vil undersøge hos Post-Nord om de gamle grønne depotkasser kan blive fjernet,
da de ikke længere benyttes.
Søren har indhentet pris på nye net til de store fodboldmål nord for Rådyrvænget.
Prisen er ca. 550 kr. pr. mål, det blev besluttet at de andre mål også lige skulle
tjekkes, inden der bestilles nye net.
Per har fået et tilbud på hvad det vil koste at udskifte stien mellem
Grævlingevænget og Rådyrvænget, det vil koste omkring 1.300.000,00 kr.
Det blev drøftet om muligheden for en tidsbegrænset forøgelse af
grundejerkontingentet, ligesom den der blev vedtaget ifm. fældning af træer.
Dette vil muligvis komme som forslag til generalforsamlingen i 2023,
5. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er d. 20.06.2022, kl. 19:00 hos Klejns.
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