
Generalforsamling 25 I 02 2019

18 fremmødte incl bestyrelsen

1, valgaf dirigent: valgt JørgenJakobsen
2. Valg af referent: valgt Inger Hougaard
3. Bestyrelsens beretring: Jørn Dam

Beretring 2018

Velkommen til GF I Rosenholms Net igen i klublokalet.

Jeg vil starte med at bringe en genudsendelse fra sidste års generalforsamling
Det drejer sig om det største nedbrud vi har haft nemlig overgta'rmingen af fiberen mellem Rådhuset
og Trekanten.
Det skete den 9. Januar 2018 da vores fiber mellem rådhus og trekanten blev torpederet af et jord
bor under bækken.
Vi blev lovet en hutig reparation men efter et par dage kunne vi godt se at det løfte ikke kunne
holdes.
Vi fik derfor installeret en midlertidig trådløs forbindelse som holdt skansen, så vore medlemmer
koblet op mod Trekanten kunne surfe og maile indtil fiberen efter over en uge var blevet repareret.

Vores hjemmeside bor på en server på trekanten så den var også nede.

Eneste måde at informere på var derfor vores Facebook profil.
Det fungerede til gengæld ganske fortrinligt.
Den bruges stadig til meddelelser hvis noget er galt med nettet.

Vi har i sommer installeret et link mellem skorsten og Trekanten så det, når det er indstillet korrekt
og startet op, vil kunne sætte det i drift hvis der igen sker et sådan fiberbrud enten mod trekanten
eller mod skorstenen.

Igen i 2018 har vi opgraderet på uds§'ret for at fø1ge med til den stigende efterspørgsel på hastighed
og stabilitet.

Vi har suppleret med en enkelt ny AC Sender på Trekanten samt på Hallen.
Derudover er der byttet et par M sendere ud med AC sendere på Skorstenen samt suppleret med en
enkelt ny AC sender.
På skorstenen er de gamle skabe fra 2003 desuden blevet erstattet af en enkelt nyt af lidt større
model.
I den forbindelse blev samtlige gamle kabler på toppen skiftet til nye.

Dette har reduceret de udfald vi ser ind imellem en del, men de forekommer stadig og skyldes
givetvis at kablerne op afskorstenen er ved at være utidssvarende.
Vi planlægger derfor en udskiftning af dem i år.

Det er en større opgave som også kræver en vis ekspertise i atføre og fastgøre kabler og stik
korrekt, så ligesom på Trekanten for et par fu siden, planlægger vi at lade Elcon stå for den
udskiftning.
På Trekanten har vi efter udskifoiingen ikke set et eneste udfald af den type.

Antallet af medlemmer er der ikke ændret væsentligt på siden 2017. Nogle forlader foreningen men
nye kommer til så det ligger ret konstant.
Vi kan dog se at forbruget af net stiger stille og roligt.



Vi har stadig et komfortabelt overskud på kapaciteten fra vores Internet leverandør.

Vi har fortsat med reklamen i Kombi men opgraderet den til et indslag med tale på. Det er lidt
dyrere men betyder den sendes lidt senere så den derfor bliver set af flere.
Vi planlægger at fortsætte med den, da det er vores fornemmelse at den godt kan give os nogle nye
medlemmer og derudover er det jo at støtte den lokale biograf.

Vores deltagelse i møder vedr. udvikling af bredband på Djwsland har ikke været ret aktivt i 2018.
Som nogen sikkert har læst har Henrik Friis formået at hente en del økonomisk støtte til udbredelse
af nettet på Djursland men da vi i vores område har god dækning har det aldrig været aktuelt her.
Vi kan læse der er planer om trådløst hotspot rundt på Djursland og også i Hornslet.
Vi er ikke klar over hvordan det er planlagt men bliver vi spurgt om vi vil deltage i et sådan projekt,
vil vi selvfølgelig se positivt på det.

I 2018 var det tid til at sige farvel til vores gamle mailserver der efterhånden havde nogle ar på
bagen.

At skifte mailserver er ret kompliceret da det kræver at brugerne ændrer opsætringen på deres PC
osv.
Det var derfor planlagt ret nøje og vi var spændte på om alt gik som planlagt.
Det er mit indtryk at skiftet gik rimeligl smertefrit selv om jeg også ved der var nogle telefoner der
var rcd gloende i en periode.

Hovedårsagen til skiftet var at den gamle var sakket bagrd i kampen mod en voksende mængde
stadig mere udspekuleret spam.

Ikke at den nye har fiernet det uvæsen men vi er ret overbeviste om at den {emer mere og
derudover kan den ikke misbruges til udsendelse af spam på samme måde som den gamle kunne.
At bekæmpe spam er en on going story.
Spammerne opfinder nye metoder og dem der bekæmper det må så udvikle nye tiltag til at stoppe
det.
Den nye server er en mere moderne udgave der løbende kan opdateres så den kan følge med i dette
våbenkapløb.
Serveren drives af firmaet Scannet der netop håndterer disse opdateringer løbende.

Man kan på deres hjemmeside finde en masse nyttig information om opsæhing af diverse
mailprogrammer samt vejledning i hvordan det kan installeres.
Via opsætningen IMAP f eks kan telefon, tablet og PC bruges med samme mailadresse.
Scannet er gode til at holde øje med om alt kører og siger til omgående, hvis en mailkonto er blevet
hacket og anvendes til at sende spam ud.
Det sker desværre ind i mellem, så lige et opråb her om at benytte password med en hvis
kompleksitet altså blanding af store og små bogstaver samt tal og helst et specialtegn.
At bruge et kendt ord fra ordbogen er simpelthen ikke tilstrækkeligt.
Det er ganske enkelt selv at gå ind via mail login på Scannet hjemmesiden og ændre sit PW.
Altemativt er jeg sikker på Lotte eller PouI kan assistere hvis det er nødvendigt.
Vi kan faktisk via et program der hedder TeamWiever logge op på brugernes PC og via fiemkontol
assistere med f eks dette.

Igen i 2018 har bestyrelse og teknikere været på udflugt med spisning og forestillingen Seebach i
Musikhuset.
Det var som sædvanlig en hyggelig aften som der sættes pris på.

Derudover var det jo i 2018 at foreningen havde 15 års fødselsdag så der var også lidt at fejre.



Årets resultat vil jeg overlade til Kurt at præsentere men jeg kan da godt afsløre at det ser ganske

fornuftigt ud.

4.Regnskab og budget. Kurt Koldbæk fremlægger reguskab og budget. Godkendt uden

bemærkninger
S.Fastlæggelse af kontingent: godkendt til kr. 0,00
6.Indkomne forslag: bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
T.Yalgti bestyrelse: genvalg af JømDam, Jørgen Jakobsen, Poul Ellegaard og Erling
8. Valg af suppleanter: genvalg af Max Andersen og Carsten Rønde.

9. Valg af revisor og suppleant: Genvalg af Skov Revision og Klaus Andersen.

10. Evt: ved nedbrud, webmail ? SMS? Send geme Sms til support. Er der noget galt? + din
adresse, så vil support svare og de bliver også giort opmærksom på at der evt. er noget galt.

Hornslet den 15. marts 2019
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