
Tilmelding til Vennemindenet – billig internetforbindelse.
Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for at få en billig internetforbindelse via.  A/B
Hammerhus, A/B Nygaards og A/B Bangs Mindes lokalnet skal du udfylde denne tilmelding og
aflevere den til bestyrelsen i din andelsforening.

Priser:
Indmeldelsesgebyr: 100 kr.
medlemsgebyr: 50 kr. pr. måned.

Ydelser:
� Ubegrænset adgang til internettet. Læs dog ”Ordensreglement og betingelser for brug

Vennemindenet” på http://vennemindenet.dk.
� Op til 5 emailadresser på formen navn@vennemindenet.dk.
� Mulighed for personlig hjemmeside.
� Adgang til foreningernes lokalnet. Du kan f. eks. spille computerspil med/mod dine naboer og

udveksle data imellem øvrige medlemmer af netværksforeningen.

For at kunne bruge den fælles internetopkobling skal du have en computer, som på en eller anden måde
kan kobles på et ethernet-netværk. Du kan ikke bruge et almindeligt modem.
Har du en almindelig PC vil det ikke være noget problem, hvis den er mindre end end 5-6 år gammel,
men den skal sandsynligvis opgraderes med et ethernetkort, det kræver dog at den har en ledig PCI-
plads. Hvis du ikke ved om der er ledige PCI-pladser i din PC, så er der sandsynligvis en ledig plads.
Et netkort kan købes i alle PC-forretninger og koster fra ca. 70 kr. og opefter. Forhør dig om
Vennemindenet har nogle liggende, så er du sikker på at få noget der kan bruges.
Hvis du vil have hjælp til at installere det, vil det koste dig 100 kr. Pengene går direkte til
netværksforeningen - hjælperne er frivillige.
Hvis du ikke er klar over om din PC har et netkort, så har den det sandsynligvis ikke.
Har du en bærbar PC kan du ikke bruge et almindeligt PCI-netkort, her er du nød til at anskaffe et
dyrere PC-Card. Alle nyere bærbare PC'er understøtter PC-Card og nogle har faktisk allerede indbygget
netkort.
Hvis du vil koble flere computere på Vennemindenet, skal du bruge en switch, der er en slags
samledåse, for ethernetbaserede netværk.
Har du en ikke for gammel Macintosh er der gode chancer for at den er født med et ethernetkort. Er den
derimod ikke det, kan det godt være en bekostelig affære at få det installeret. Du er nød til at kontakt
din forhandler for at få klar besked.



Tilmeldingsskema
Navn:

Adresse:

Boligforening:

Telefon:

Nuværende email-adresse:

Tilslutning ønskes pr.:
OBS: Det er vigtigt at du giver os din nuværende emailadresse. Vi skal bruge den til at sende dig
information om hvordan du kobler dig på Vennemindenet.
Jeg ønsker i alt: _ emailadresser på vennemindenet.dk - domænet.

1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet 4. prioritet

Ønsket email-adresse1 1

Ønsket email-adresse 2

Ønsket email-adresse 3

Ønsket email-adresse 4

Ønsket email-adresse 5

Opkrævning:
A/B Bangs Minde og A/B Hammerhus: Dit tilmeldingsgebyr og månedlige medlemsgebyr trækkes
over huslejen.

A/B Nygaard: Beløbene opkræves på udleverede girokort. Der betales forud et halvt år ad gangen.

Dato

Underskrift:

1 Angiv gerne flere adresser i prioriteret rækkefølge, i tilfælde af at dit valg allerede er taget af en anden.  F. eks. olebole,
olebole1, olebole2, osv. Adressen kan kun indeholde små bogstaver fra a-z samt tal og skal være på mindst to tegn.


