
Referat af Vennemindenet´s ordinære generalforsamling 2009 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

Dirigent: Ulrik Meyer. 

Referent: Ulrik Meyer. 

2. Bestyrelsens beretning om perioden siden sidste ordinære 

generalforsamling. 

Internet ved Thomas Dahl Pedersen 

I tiden siden seneste generalforsamling har Vennemindenets internetforbindelser været præget af 

generel stabil drift. 

Der har været enkelte udfald som til dels har skyldtes fejl hos vores internetudbyder, Siminn, dels 

problemer med vores server. 

Førsnævnte kun i ganske beskedent omfang og i hvert fald inden for det tålelige. Vores server voldte i en 

efteråret nogle problemer, der blev afhjulpet ved indkøb af en ny server og efter en kort indkørings-

periode blev driften igen stabiliseret. 

I indeværende år vil indsatsen i administratorgruppen fokusere på yderligere stabilisering af driften 

gennem indkøb- og konfiguration af redundant hardware, så medlemmerne bibeholder 

internetforbindelsen på trods af nedbrud på en af vores servere. 

Vi er også blevet opmærksomme på at vores forbindelser måske ikke længere er de bedste til prisen, så 

der kan blive tale om at skifte internetudbyder - og sandsynligvis et skifte til en forbindelsestype, der 

giver bedre upload-hastigheder end vi er vant til i dag. 

TV ved Ulrik Meyer 

Vores serviceleverandør Jansson A/S har opsagt vores serviceaftale. GN har fundet en ny til os, Fascom. 

Desværre oplevede vi et nedbrud midt i skiftet, hvilket medførte sort skærm i 4-5 dage. Netudvalget 

beklager. 



Telefoni ved Ulrik Meyer 

Vores nye serviceleverandør, Fascom, gør opmærksom på at vores central ikke længere produceres, og 

at det kan blive svært at skaffe reservedele.  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev gennemgået. De ekstraordinært store udgifter i 2008 skyldes indkøbet af SmartShare 

routers. 

4. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

5. Valg af 2 revisorer. 

Per Kristiansen og Hanne Madsen blev genvalgt. 

6. Eventuelt 

Der var generel utilfredshed med TV-signalkvaliteten. Netudvalget blev opfordret til at finde en bedre og 

gerne billigere løsning. Dette indvilligede netudvalget i. 

Det blev desuden ytret ønske om at få TV3 puls, da der bliver sendt landskampe på denne til sommer. 

Netudvalget lovede ikke noget. 

 

Bestyrelsesmedlemmer pr. d. 26. marts 2009 

Ulrik Meyer (formand), Hans Ossowicki (Kasserer), Thomas Dahl Pedersen (Internetansvarlig), Stig 

Lundegaard Andersen (TV- og telefoniansvarlig),  Anders Ossowicki og Steen Jørgensen. 


