
Bestyrelsens beretning for år 2003
Netværksforeningen Vennemindenet, der fik opgaven at levere og drive internetforbindelse 
til beboerne i A/B Nygaard og A/B Bangs Minde, har i sit første leveår generelt haft stabil 
drift  og  kun  oplevet  få  generende  udfald  på  internetforbindelserne.  Vores  server  har 
ligeledes  fungeret  upåklageligt  og  har  leveret  email-,  web-  og  andre  services  uden 
nævneværdige udfald.

Pr. 1. juli  blev A/B Hammerhus tilsluttet til  det fælles lokalnet og deres beboere tilbudt 
internetadgang  på  samme vilkår  som beboere  i  A/B  Nygaard  og  A/B  Bangs  Minde.  I 
skrivende  stund  er  der  i  alt  181  boliger  ud  af  271  mulige  (67%)  der  modtager 
internetforbindelse via. Vennemindenet, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Det har vist sig at være 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.

Det har dog været nødvendigt at ekskludere et enkelt medlem af foreningen, der trodsede 
flere henstillinger om ikke at dele sine data via fildelingsprogrammer. Medlemmet har ikke 
ønsket at indbringe ekskluderingen for generalforsamlingen.

Virus

Systemadministratorerne  har  til  tider  brugt  unødvendig  tid  på  at  opspore  og  servicere 
medlemmer  med  virusinficerede  maskiner.  Dette  på  trods  af  gentagne  henstillinger, 
advarsler om og instruktioner i hvordan en standard-PC sikres mod virusangreb og deslige. 
Du kan sagtens have virus uden at vide det, også selv om din maskine ser ud til at virke som 
den skal. Derfor denne venlige men bestemte henstilling:

Installér en virusskanner og en firewall og husk at holde dit operativsystem opdateret 
med de seneste fejlrettelser. 

Det er uforsvarligt at ignorere disse henstillinger. Det medfører problemer for den enkelte at 
have en virusinficeret maskine, f.eks. langsom afvikling af programmer, uhindret adgang for 
uvedkommende til fortrolige dokumenter og destruktion af lagret data. 

Planer for 2004

I løbet af 2004 er det sandsynligt at vores 4 internetforbindelser vil blive udskiftet med 
noget kraftigere. Priserne på internettrafik er generelt faldende og de nye tilbud der dukker 
op skal vi naturligvis benytte os af.

Der er dog en ubekendt faktor der kan spille ind: Den siddende regering har vedtaget den 
populært omtalte “terrorpakke”, der pålægger internetudbydere at logge deres kunders 
færden på internettet med henblik på senere brug i kriminalteknisk efterforskning. Det er 
stadig uvist om denne lov også gælder for bolignetforeninger, da der endnu ikke er skrevet 
en bekendtgørelse der fortolker lovgivningen. Derfor er det også svært at forudse hvilke 
konsekvenser loven vil have for Vennemindenet. En ting er de ekstraudgifter der vil være 
forbundet med at anskaffe udstyr til dataopsamlingen, en anden ulempe er at de frivillige 
systemansvarlige vil kunne retsforfølges, hvis logningen ikke opfylder de fastsatte krav.

Bestyrelsen forventer derudover ingen revolutionerende ændringer i år 2004 og regner 
derfor med fortsat stabil drift.

Thomas Dahl Pedersen

Formand for Vennemindenets bestyrelse samt netværksansvarlig.
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