
Bestyrelsens beretning for år 2007.

Det seneste år er forløbet med enkelte men dog få udfald af vores internetforbindelse. Vi har haft 
småproblemer med vores server og så har vi foretaget et skifte til nogle nye routere, , hvilket har 
givet enkelte korte udfald.

I  skrivende  stund  er  der  i  alt  209  boliger  ud  af  ca.  270  mulige  (75%),  der  modtager 
internetforbindelse via.  Vennemindenet, hvilket er en stigning på 5 medlemmer, svarende til  ca. 
2%. Vi har altså fortsat vækst i medlemstallet.

Nye routere

Vi  har  fået  nye  routere  fra  Smartshare,  der  opfylder  terrorlovgivningens  krav  om  logning  af 
medlemmernes trafik. Det har givet foreningen en ganske stor engangsudgift og vi har været nød til 
at tegne en servicekontrakt med et eksternt firma for ikke selv at have ansvaret for et døgnbemandet 
kontaktpunkt. 

De nye routere er yderligere i stand til at dele trafikken ligeligt mellem de aktive brugere, så det er 
ikke længere muligt for enkelte beboere at forøge sin tilgænglige båndbredde ved at oprette mange 
samtidige forbindelser.

Vi har for nylig nedlagt vores mailserver, som en direkte konsekvens af terrorlovgivningen. I stedet 
benytter vi os af en gratis service hos Google, kaldet Google Apps, så vi stadig kan modtage mail 
på @vmn.dk og @vennemindenet.dk-domænerne.

Det er stadig en overkommelig opgave at basere driften på frivillig arbejdskraft. Medlemmerne er 
stadig  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.

Tilslutning af routere og trådløse netværk.

Følgende er en gentagelse fra sidste års beretning, men det er stadigt yderst relevant:

Flere medlemmer end hidtil har oplevet at deres forbindelse er blevet lukket uden varsel. Det har i 
langt  de  fleste  tilfælde  skyldtes  tilslutning  af  routere  og  udstyr  til  trådløse  netværk,  der  fra 
producentens side har været fejlbehæftet i en sådan grad at det har forstyrret driften af netværket. 
Det er beklageligt, men desværre nødvendigt.

Det bedste råd man kan give for at undgå dette er at købe en router/accesspoint der virker. Uden at 
komme med en egentlig anbefaling af specifikke produkter har vi konstateret at i hvert fald udstyr 
fra Linksys og D-Link ser ud til at virke uproblematisk på vores netværk.

Omstruktureringer i netudvalget

Benny Hansen ønsker at udtræde af udvalget.

Thomas Dahl Pedersen ønsker at stoppe som formand, men fortsætter dog som netværksansvarlig.

Anders Ossowicki indtræder som medlem i netudvalget.

Ulrik Meyer intræder som ny formand.

Planer for næste år.

Der er ingen konkrete planer for næste år. Vi holder altid øje med om vores internetforbindelser kan 
fås bedre eller billigere andre steder, men derudover forventer vi ingen ændringer i år 2008 og 
regner derfor med fortsat stabil drift.

Thomas Dahl Pedersen

Formand for Vennemindenets bestyrelse samt netværksansvarlig.
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