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Efter vores konstituering i oktober sidste år, blev undertegnet igen valgt som
bestyrelsesformand, Jan Degn som næstformand, Poul Degn som Kassere, Jonathan
Hvidbjerg som sekretær, og Søren Peder som mening bestyrelsesmedlem.
Ved sidste generalforsamling blev Erling Jensen og Mads Holm igen valgt som
suppleanter, og Holger Degn og Ole Winther blev genvalgt til revisorer.
Der har været afholdt meget få bestyrelsesmøder over året, hvor de fleste møder er
taget over telefonen og e-mail, da der har simpelthen ikke har været yderlige behov.
Møderne har primært omhandlet økonomi og fakturering mv.
Vi omstruktureret fakturerings delen mellem vores forening og fibia, og det har også
givet meget mindre arbejde på den administrative del som vi også havde forventet.
Nu har vi haft Fibia/Waoo (tidligere NRGI) Fibernet, som leverandører til tv, internet
og telefoni i snart 3 år!
Det er helt klart bestyrelsens opfattelse, at de stadig lever op til vores medlemmers
forventninger og tilfredshed.
Samarbejdet med Fibia køre, men vi har endnu ikke fået en ny kontaktperson efter
Lars Fogsgaard.
Der har været sammenlægninger og omstruktureringer i Fibia på det sidste, som har
givet lidt kommunikations vanskeligheder, men det ser ud til at det går den rigtige
vej.
Dog har deres sammenlægning givet lidt udfordringer enkelte steder, hvor der
havde været opsat en egen konfiguration i router, hvor den blev slettet under deres
opdateringer af udstyret, og man skulle selv stå for en genkonfiguration.
Det er selvfølgelig en frustration for de medlemmer som det gik ud over, men efter
min mening vil dette også kunne ske, ved alle andre udbydere på det danske
marked.
Vi er stadig omkring 200 aktive medlemmer i vores forening, og som er tilsluttet
fibernettet.

Jeg har meddelt bestyrelsen at jeg trækker mig som bestyrelsesformand efter i
aften. Men jeg bliver et år endnu som menig bestyrelsesmedlem. Dette gør jeg af
personlige årsager og fordi at jeg er flyttet fra området.
Men tak for den tid jeg har fået her, for det har været en spændende tid som
formand. Tak til bestyrelsen, som gør og altid har gjort, et godt stykke arbejde for
vores forening.
Til oplysning.
Så er vi er stadig at finde på vores hjemmeside og Facebook gruppe.
Og vi kan stadig kontaktes pr. telefon eller e-mail, såfremt at der måtte være
spørgsmål. Henvendelse vedr. driften, skal forgå direkte til Fibia.

Feldballe den 27-10-2016
Bestyrelsesformand
Lars Almsten

