Bestyrelsens beretning for år 2005.
Netværksforeningen Vennemindenet, har i sit tredie 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 200 boliger ud af ca. 270 mulige (74%), der modtager
internetforbindelse via. Vennemindenet, hvilket er en stigning på 10 medlemmer, svarende
til ca. 5%.
Det er stadig en overkommelig opgave at basere driften på frivillig arbejdskraft.
Medlemmerne er stadig gode til benytte de tilrådighed stillede supportfora 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 har det været nødvendigt at
indføre en lidt hårdere politik:
1. Der afsendes email til det pågældende medlem.
2. Modtages der intet svar og fortsættes misbruget lukkes der for forbindelsen.
Dette blev i 2005 varslet medlemmerne, bl. a. ved opslag i opgangene i april 2005.

Planer for 2006
Vi er i skrivende stund i gang med at udskifte vores 4 internetforbindelser med noget
kraftigere. Vi har pt. taget én forbindelse på 10Mbit/768Kbit i drift og flere er på vej. De
gamle 2Mbitforindelser nedtages løbende. Den nye udbyder er Webpartner, der primært
leverer internet til erhvervslivet og boligforeninger, hvorfor vi forventer en mere
proffesionel hjælp i tilfælde af tekniske problemer, end det har været tilfældet med Tele2,
hvor kontakten til kompetente medarbejdere har været svær at opdrive.
Regeringens terrorpakke spøger stadig, uden at der er kommet en afklaring af hvor stor
betydning den har for vores forening. Udgifterne i forbindelse med denne påtvungne logning
af vores brugere er derfor ukendte, hvorfor vi fortsat 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 er stigende, så det er ikke

utænkeligt at årets indsats vil koncentrere sig om dette. Det er ikke sikkert vi kan løfte
opgaven med frivillig arbejdskraft, da det kræver en del teknisk viden at installere og
vedligeholde et sådant system, hvorfor vi måske bør overveje at hyre hjælp til dette.
Bestyrelsen forventer derudover ingen revolutionerende ændringer i år 2006 og regner
derfor med fortsat stabil drift.
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