Bestyrelsens beretning for år 2004.
Netværksforeningen Vennemindenet, har i sit andet leveår generelt haft stabil drift og kun
oplevet få generende udfald på internetforbindelserne. Vores server har ligeledes fungeret
stort set upåklageligt og har leveret email-, web- og andre services uden større udfald. De få
problemer, der har været i årets løb, har for de flestes tilfælde kunnet tilskrives generelle
problemer hos vores internetudbyder, Tele2.
I skrivende stund er der i alt 190 boliger ud af 271 mulige (70%), der modtager
internetforbindelse via. Vennemindenet, hvilket er en stigning på 9 medlemmer, svarende til
ca. 3%.
Det er stadig en overkommelig opgave at basere driften på frivillig arbejdskraft.
Medlemmerne har generelt været gode til benytte de tilrådighed stillede support-fora og
nyhedsgrupper til at få afhjulpet tekniske problemer. Systemadministratorerne vil gerne
takke og opfordre medlemmerne til at fortsætte denne gode opførsel.

Kontakt til brugere.
Enkelte medlemmer der af den ene eller anden årsag bryder vores ordensregler (typisk fildeling), er
til tider vanskelige at få fat i, da de ikke læser deres @vennemindenet.dk – adresse. Det er til stor
irritation for systemadministratorerne, der så er nød til at rende på trapper eller ringe rundt til
synderne for at få fat i dem. Derfor overvejer netudvalget at vedtage følgende procedure:
1. Det opdages at et medlem misbruger forbindelsen.
2. Medlemmet kontaktes pr. email.
3. Hvis medlemmet efter 48 timer stadig forbryder sig mod ordensreglerne afbrydes forbindelsen.
4. Forbindelsen åbnes først, når medlemmet har henvendt sig til sin boligforenings bestyrelse.

Planer for 2005
Det er stadig planen at udskifte vores 4 internetforbindelser med noget kraftigere. Det
økonomiske råderum er dog svært at forudsige, da fortolkningen af regeringens varslede
“terrorpakke” endnu ikke er færdiggjort. Udgifterne i forbindelse med denne påtvungne
logning af vores brugere er derfor ukendte, hvorfor vi er forsigte med at foretage store
investeringer, på trods af vores gode økonomi.
Andre tiltag kunne f.eks. være at investere i udstyr, der deler kapaciteten ligeligt mellem de
aktive brugere. Dette er der ingen garanti for i dag. Problemet vurderes dog ikke at være
særligt omfattende, hvorfor det pt. ikke har høj prioritet.
Bestyrelsen forventer derudover ingen revolutionerende ændringer i år 2005 og regner
derfor med fortsat stabil drift.
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