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Orientering fra formanden/Teknisk status
Teknisk drift har fungeret uden problemer.
Jakob har fået gæsteadgang som er begrænset til 5 mbit, ligesom på Bakkegarden.
Klaus’s radioenhed giver problemer, sandsynligvis en produktionsfejl, han overvejer at
skifte til reserveenheden.
Bent og Karin kom på i November, signalet bliver skudt over fra Bakkegaardens atelier, det
kunne også nå nogle gårde på Kraneledvej.
Orientering fra kassereren/Økonomi/Årsregnskab og budget
Årsregnskabet er næsten færdig og bliver sendt til revisor i begyndelsen af juli måned.
Det er svært at holde bankens posteringer op mod momsregnskabet. Uffe har kigget det
igennem sammen med Anders som siger at det ser fint ud. Klaus vil også kigge på det.
Vi tænker vi vil sætte kontingentet lidt op, fx fra 725 kr. til 750 kr. for at forbedre likviditeten.
Planlægning af generalforsamlingen
Generalforsamling planlægges til lørdag 5. august kl. 13 hos Uffe og Joan. Den bliver
annonceret på nettet. Formanden er på valg og vi tager følgende med i dagsordenen:
Hvad gør vi for at minimere tab, når Fibia ruller ud i området?
Fibia har lovet at rulle fibernet ud i området inden udgangen af 2018. Vi har anbefalet
vores medlemmer at tilmelde sig (se indlæg på hjemmesiden den 23.03.). Planen er at
lukke Klinte.net på det tidspunkt, men vores bindingsperiode er til midten af 2019, så vi
kommer vist til at betale dobbelt i nogle måneder. Vi gætter på at der bliver et tab på ca.
1500 kr. per husstand. Til gengæld har mange af os sparet en del penge ved at skifte til
klinte.net fra deres gamle leverandører. En del af udstyret ville kunne bruges til det nye
fibernet, en anden del kan måske sælges.
Bestyrelsen foreslår også at tilbyde medlemskab af klinte.net til flere til særpris (kun
månedligt bidrag) for at sænke vores løbende kontingent.
Senere i år skal vi have lavet en exit strategi så vi kan sige vores kontrakter op og lukke
klinte.net til tiden.
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