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1. Valg af dirigent: JØrgen Jakobsen valgt

2. Valg af referent: lnger Hougaard valgt
3. Bestyrelsens beretning. JØrn

Beretnin g 2AL6

lgen i år har vi valgt at holde GF i dette lokale og lur mig om ikke det bliver

en ny tradition for det er ganske velegnet til formålet.

2Ot6 har været et af de mere stille år uden de store ændringer.

Vi har opgraderet på linket mellem Trekanten og Hallen samt mellem

Skorstenen og Steilbierg.

I Voldum er samtlige sendere udskiftet til N standarden, det var ret enkelt

da alle medlemmer allerede havde den nye type modtager.

Vi har monteret en testsender med den ny AC standard på Trekanten og kan

konstatere at udviklingen indenfor trådløst udstyr fortsætter med

uformindsket kraft.
Lige nu afventer vi at softwaren til det udstyr går fra beta til endelig version

så vi er sikre på det er velafprøvet.
Erik og undertegnede har dog i en periode kørt med det og det er næste

skridt at videre udbygge med dette udstyr.

Vi skal dog sikre os at de brugerradioer der sidder rundt omkring hos

medtemmerne også kan koble på de nye sendere da det forenkler

omstillingen en del.

Når vi har vished for det vil vi givetvis montere nogle flere af dem på

skorstenen når veiret bliver til det og så ruller de ud.

Vore indgangs switche på hhv. Rådhuset og Trekanten er nu duperede så

hvis en skulle svigte kan vi ret enkelt koble over til tvillingen.

Mht. den generelle drift har vi i årets løb været generet af noget der hedder

FCS error som tilsyneladende er en konsekvens af større hastigheder mellem



vores udstyr og lidt forskellig opfattelse af hvordan en given standard skal

opfyldes.
Det er lidt langhåret og vi kan blot konstatere at det med noget lapperi fra

Eriks side fungerer rimeligt stabilt.
Fremadrettet skalvi dog sikre os at alle nye kabler er efter nyeste standard

og at de afsluttes i begge ender på forsvarlig vis.

Tidligere løb der IOOMb gennem kablerne i4ledere nu kan der løbe 1000

Mb gennem og alle S ledere skal bruges.

Vi ser et stØt stigende forbrug og runder nu jævnligt 200Mb på vores Telia

forbindelse og ofte er linket mod hallen oppe og snuse til 100Mb så det er

nØdvendigt med muligheden for de 1000Mb

på medlemssiden siger vi farvel til nogle og god dag til andre men ser nok en

lille tilbagegang.
Vi er nu små 400 medlemmer.

I den forbindelse har vi iværksat et reklamefremstØd i form af en kampagne

der løber i KomBl det næste år.

Der er tale om et 8 sekunders indslag før hver film og der ska! ikke komme

mange nye medtemmer før den kampagne er betalt.

Vi har i løbet af året set på muligheden for at flytte nogle af de likvide midler

til et lokalt pengeinstitut og kan konstatere at det er ved at være en

uddøende race.

Valget er dog faldet på Diurslands Bank som efter en masse papirarbeide

har accepteret at oprette en indskuds konto til os'

I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på at vi ikke bare kan flytte

midler fra en bank til en anden og i Øvrigt heller ikke foretage større

investeringer.
Der er faktisk en passus i vore vedtægter der anfører at beløb skal angives i

budgettet og godkendes på GF for at dette er legalt'

Der er derfor lidt mere kød på det budget som Kurt senere vil fremlægge.

Renterne i DB er dog ikke dem der løfter bundlinien i regnskabet men det er de

jo heller ikke isparekassen.

r



En lidt kortere beretning i år men som nævnt har det også været et stille år for
foreningen.

Hermed ordet tilbage til dirigenten.

4.Fremlæggelse af regnskab og budget. Kurt fremlægger regnskab og budget.

Godkendt. Kommentar om risiko ved garantindskud på kr. 100.000,00. Mener

ikke der er den store risiko.

S.Fastsættelse af kontingent: fortsat kr. 0,00

S.Behandling af indkomne forslag: ingen forslag

7.Valg til bestyrelse: på valg !Ørn, l4rgen, Poul og Erling. Alle genvalgt.

8. valg af suppleanter: Max og Carsten genvalgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Skov revision og Klaus Andersen genvalgt

10. Evt. Jan Fischer foreslår betalingsfri i en periode. Kurt svarer. Udviklingen

løber hurtigt og skulle vores medlemstilslutning falde, vil vi gerne have en

egenkapital der sikrer, at vi fortsat kan levere billigt internet tilforeningens

medlemmer. Erik: vi kan hurtigt få brug for penge, vi kan evt. blive udsat for at

skulle betale for arbejdet hvis de frivillige ikke kan overkomme det. JØrn; vi har

snakket om det i bestyrelsen, vi vil hellere evt. sætte prisen ned.

Forskellige forslag. Tilskud til lT brugere. Pengene skal blive iforeningen. Måske

indskud retur til gamle brugere. Sikkerhedsveste med logo til skolestart.

!ørgen;vi kan forvente stØrre udgifter til sikkerhed.

Stor ros til Lotte og Erik for hurtig og effektiv hiælp.

Hornslet t5l03 2OL7

Jbrgen Jakobsen lnger Hougaard


