
Referat fra netværksforeningen Vennemindenet’s generalforsamling 2008

Afholdt mandag den 31. marts 2008 i A/B Nygaards beboerlokale.

Tilstede fra bestyrelsen:
Thomas Dahl Pedersen (afgående formand)
Ulrik Meyer (Tiltrædende formand)
Hans Ossowicki (Kasserer)
Stig Lundegaard

Fremmødte: 10

Dagsorden:
Nedenfor er refereret til dagsordenens punkter.

Ad 1. Valg af dirigent referent samt stemmetællere
Dirigent: Hans. Referent: Stig. Valg af stemmetællere afventer evt. behov herfor.

Ad 2. Bestyrelsen beretning
Den afgående formand aflagde beretning, som blev godkendt. Beretningen i punktform:

• Kun få udfald på internetforbindelsen i årets løb.
• 75% af ca. 270 mulige har oprettet internetforbindelse. Det er en lille stigning fra sidste år. 

Nu er vi 209 medlemmer.
• Der er anskaffet nye routere som opfylder terrorlovgivningens krav, og lavet serviceaftale 

om døgnbemanding. 
• I 2008 er mailserveren også nedlagt for at opfylde terrorlovgivningens krav. I stedet 

benyttes den gratis service hos Google (Google Apps), så mails stadig kan håndteres fra 
domænerne @vmn.dk og @vennemindenet.dk.

• Tilslutning af routere og trådløst netværk er stadig et problem, idet beboerne anskaffer 
udstyr der er fejlbehæftet og/eller forstyrrer driften. Resultatet er at sådanne forbindelser 
lukkes uden varsel. Beklageligt men nødvendigt.

• Omstrukturering i netværksudvalget. Formanden nævnte at Benny Hansen var udtrådt af 
bestyrelsen, og takkede ham for det store arbejde han udførte i årets løb med 
tilrettelæggelse af TV afstemningen. I Benny’s sted er indtrådt Anders Ossowicki.

Dirigenten takkede Thomas for det store arbejde han har udført lige siden starten af 
netværksforeningen. Thomas var en af initiativtagerne til oprettelse af foreningen, og har fungeret 
som formand lige siden. Thomas vil fortsætte som netværksansvarligt medlem af bestyrelsen.

Ad 3. Forelæggelse af reviderede regnskab
Hans fremlagde regnskab for kalenderåret 2007. Driftoverskuddet er på kr. 54.000. Der er ikke i 
årets løb anskaffet nyt udstyr. TDC er i årets løb blevet udfaset til fordel for Webpartner. Det 
tekniske udstyr er stort set afskrevet, men regnskabet for 2008 vil vise de omtalte nyanskaffelser. 
Aktiver og Passiver balancerer med kr. 225.316. Abonnementet på kr. 50 pr. måned fastholdes i 
2008. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag
Ingen forslag var modtaget hos bestyrelsen.

Ad 5. Valg af to revisorer
Per Christiansen og Hanne Madsen blev genvalg som revisorer.

Ad 6. Eventuelt
Ændringen af mailserver har voldt en del problemer, dels på grund af uheldig timing omkring 
påsken. Systemadministratorerne vil hjælpe alt det de kan, men det er frivilligt arbejde. Thomas 
opfordrede til at bruge forummet. Mange løsninger kan findes der. 



Dirigenten takkede som afslutning på generalforsamlingen for god ro og orden.


