Feldballe-Tåstrup Antenneforening – Formandens beretning 2015
Efter vores konstituering i november sidste år, blev undertegnet igen valgt som
bestyrelsesformand, Jan Degn som næstformand, Poul Degn som Kassere, Jonathan
Hvidbjerg som ny 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 3 bestyrelsesmøder over året, og flere møder er taget over
telefonen og email, når der har været behov.
Møderne har primært omhandlet økonomi og fakturering mv.
Det sidste gamle antenneudstyr mm., er nu afviklet.
Antennemasten er nedtaget af Bertel til hallens område, og antennehuset er også
flyttet. Tak for hjælpen Bertel med flere.

Vi afholdte sidst på året af 2014, et møde med Lars Fogsgård Ramussen fra NRGI.
Mødet handlede om vores fakturering procedure til medlemmer og faktureringen til
og fra NRGI. Sammen aftalte vi, at NRGI fra 2015 og fremover, skulle stå for den
fulde fakturering til vores medlemmer, hvor vi så kun skulle opkræve
kontingentsbidraget på kr. 20 pr. måned. Således at det vil være nemmere fremover
at overskue for vores medlemmer, hvad der betales til. Det kan siges at bestyrelsen
selv herefter, også meget bedre kan gennemskure den samlede faktureringsgang.

Nu har vi, i Feldballe-Tåstrup Antenneforening, haft NRGI Fibernet som leverandører
til tv, internet og telefoni i snart 2 år!
Det er helt klart bestyrelsens opfattelse, at NRGI Fibernet (nu Fibia) lever op til vores
medlemmers forventninger og tilfredshed.
Der har dog over året været enkelte udfald, mest på internet siden. Det har skyldes
hacker angreb på fibernettes DNS server, som skulle være løst nu.

Lars Fogsgård Rasmussen fra NRGI, som har været bestyrelsens kontaktperson fra
starten, har valgt at søge nye udfordringer, og er derfor fratrådt sin stilling ved NRGI.
Bestyrelsen afventer ny kontaktperson fra NRGI/fibia.

Vi er nu 206 aktive medlemmer i vores forening, som er tilsluttet fibernettet.

Som mange nok er bekendt med, så har NRGI Fibernet skiftet navn til Fibia.
Og det er vi bleven lovet, at det kun vil blive en fordel for os fremadrettet. Der har
været lidt fejl i fakturaer fra NRGI til enkelte medlemmer, som de nu lover at
forbedre i forbindelse med navneskift, og dermed også et nyt økonomisystem.
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.
Tak for en god indsat til bestyrelsen.

Feldballe den 29-10-2015
Bestyrelsesformand
Lars Almsten

