Referat af ekstraordinært bestyrelsesmtisde den 12. 2. 2015
Til stede var Birthe, Ulle, Ove, Jesper og Lene. Afbud Flemming. Ikke h0rt fra
Isabella.
Mgdets hovedemne var den pataenkte infokanal, som blev vedtaget skulle
gennemfares p8 sidste made. Pris kr. 56.000,- er blevet billigere pris nu 44750, kr.

-

Etableringen var oprindeligt sat til 117411,- kr.

Jesper har nu modtaget et nyt tilbud, da der skal graves ekstra for at n8 skabet i
Klintehaven . Prisen er 124.860 kr.
Prisen er 7449,- kr. dyrere, da afstanden er mere end farst antaget (20 m.).
Betalingen tages fra Narrebys regnskabs henlæggelseskonto.

Server etableres i rummet bag bestyrelseskontoret.
Infoplayerne opsættes i nye skabe ved klintehaven og Bynkehaven og opdateres via
internettet. Bestyrelsen og ejendomskontoret vil f8 mulighed for at lægge ting ind til
beboerne over serveren, fra deres egen computer hjemme.
Jesper sp8rger om der skal være en musikkanal pa infokanalen?og hvis ja, så
hvilken kanal?
Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer + Flemming, var enige om, at der skulle være
en musikkanal p& Der var overvejende stemning for P4, dette blev dog ikke endelig
vedtaget endnu.

Jesper har talt med Scala Web, som vil tilbyde at komme og demonstrere systemet for
Norrebys Bestyrelse.
Dette anskede bestyrelsen.
Jesper aftaler tid for denne demonstration.

Birthe sparger, hvem der er p8 Facebook, da hun ikke kan se andre er aktive. Dette er
Jesper og tene.
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Dansk kabelTV sender en intro om pris pa opsætning af ekstra stik i boligerne. Prisen er
ca. kr. 2.700.

Bestyrelsen var enige om at dette var ret dyrt.
Nar de er færdige med Klintehaven ulige numre stopper de. IKlintehaven, lige numre,
udfares arbejdet ved lejlighed. (Maske allerede til sommerferien 2015).
Jesper har, efter bestyrelsens godkendelse indkabt en ny kopimaskine, som kan trykke,
folde og hæfte nyhedshrevet, samt andre foldere. Pris pr. sort/hvid side 0,9 kr. Pris pr.
farveside 0,33 kr. ?]&,r
Pa sigt vil dette være en god investering.

Nyhedsbrevet 2713 NEWS:
Vil fremover blive udfærdiget i foldet A3 (til A4).

Bladudvalget (Jesper, Ulla, Ove, Jessie og Lene) holder made andag den 15.2. W. 17, for
at f8 gang i indholdet til nyhedsbrevet.

