Bestyrelsens aktiviteter i 2007
Ordinær generalforsamling
22. februar 2007 - Arbejde på flere pakker
Ekstraordinær generalforsamling
26. juni 2007 - Tema: Skal TV2 Sport indgå i Smørum Kabelnets programudbud
Generalforsamlingen blev et tilløbsstykke, og der var ikke plads til alle samtidig i Kulturhuset.
Skriftlig afstemning: 218 for TV2 Sport, 238 imod TV2 Sport. – Forslaget faldt.
Møder med leverandører
• Canal Digital
• A+ Arrownet
• Viasat
Møder med eventuelle fremtidige leverandører
• Canal Digital
• A+/ Fast TV
• Stofa
• Viasat
• YouSee (Tidligere TDC Kabel TV)
• Box Danmark

Bestyrelsesmøder
10. januar
6. februar
21. marts
2. maj
30. maj
27. juni
22. august
18. september
9. oktober
14. november
12. december

Kabelnettet - Ajourføring og udbygning
• Årlig gennemgang af anlægget
• Nyt antenne hus
• Opdeling i flere øer
• Ny serviceaftale 2008 for vedligeholdelse af kabelnettet
• Nye områder etableret og på vej
o Vestre Tvillingegård, Irishaven
o Kong Haralds Park, Smørum Center, Nye bebyggelser på Flodvej, Nye områder ved
Blomsterhaven
Fremtiden for signalforsyningen
• TV programmer bliver dyrere i fremtiden
• Flere individuelle ønsker
• Nyt programkoncept med flere individuelle valg
• Fortsat ønske om to leverandører til Internet og IP-telefoni
Ajourføring af vedtægter
Andre aktiviteter / arrangementer
• FDA regions- og årsmøde
• Deltagelse i IFA messe i Berlin
• Kontakt med Egedal Kommune og vores advokat omkring Smørum Kabelnet til Kong Haralds Park.
• Overgang til ny hjemmeside er planlagt.
• Gamle referater fjernes fra hjemmesiden. Nogle deltagere i tidligere generalforsamlinger ønsker ikke
at deres navn er tilgængeligt i referatet. Støttes af Datatilsynet.
Programafstemning
Vi har ikke gennemført en programafstemning i 2007, da vi afventer udfaldet af drøftelserne omkrig et nyt
programkoncept.
2008 Generalforsamling - planlagt
21. februar 2008 Ordinær generalforsamling
12. marts 2008 Ekstraordinær generalforsamling – opfølgning efter den ordinære generalforsamling.
Opdateret 7. januar 2008

