
Referat fra generalforsamlingen den 26. februar 2018 i Rosenholms Net

Fremmødte:

Bestyrelsen mødte talstærkt op, derudover mødte 12 medlemmer op.

Referat:

1. valgt til dirigent Jørgen Jakobsen

2. valgt til referent lnger Hougard

3. Bes§relsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Aflagt af formand JØrn Dam

Beretnine 2017

Velkommen til GF i Rosenholms net og igen her i klublokalet der er ganske velegnet til formålet.
Traditionen tro viljeg starte med en status på opgraderinger der er sket i årets løb.Midt på

sommeren blev vores net forbindelser genforhandlet og kapaciteten øget fra 300 til 500Mb i

Hornslet.

Sidste år fortalte jeg vi ind i mellem rundede 200 Mb i download.
l2AL7 har vi ind i mellem været over 300Mb så de 500 fra den nye forbindelse skal der nok blive

brug for.
I Voldum er forbindelsen ligeledes blevet genforhandlet og er nu ligeledes på 500 Mb da det var

hvad de tilbød til den samme pris som vi hidtil havde betalt for 100Mb
Vi har fortsat udbygningen med den nye AC standard og derfor monteret 1 sender på Stejlbjerg til
erstatning for 2 A sendere.

Derudover har vi monteret 2 på skorstenen og fjernet de sidste A sendere der.

Endelig har vi fået adgang til en antennemast i Alpe dalen og som forsøg etableret en enkelt
sender der.
Dette har alt i alt givet lidt flere af de kraftige sendere at fordele forbruget på og det er også det
der skal ske fremadrettet for at dække det stigende forbrug af lnternet.
Vi planlægger derfor at fortsætte dette arbejde og samtidigt opgradere på diverse switche og

andet udstyr der danner flaskehalse.

Den nye AC standard ser helt klart ud til at kunne flytte væsentligt flere data.

Det er en skrue uden ende og der er faktisk kun en bruger tilbage nu på A standarden.

På Trekanten har vi opgraderet hele installationen med nyt rack skab i kælderen og mere robuste

kabler derfra til installationerne på loftet, hvor vi nu afslutter i et panel af stik hvilket giver os en

større fleksibilitet med nyt udstyr.
Det er planen på sigt at gennemføre noget lignende på skorstenen hvor de 5 gamle skabe fra 2003
planlægges udskiftet til et stort i år.

Dette for at give os muligheden for en fortsat udbygning med stadig flere data gennem kablerne.

Vi er i 2017 blevet opfordret os til at komme med i en forening der påtager sig at varetage de små

nets interesser overfor myndighederne. Teleindustrien kalder de sig.

Vi har vurderet det mere drejede sig om at de så en kommerciel mulighed i dette, da det ikke var

helt billi8t at komme med iden sammenslutning.

Så det har vi ikke gjort mere ved.

Syddjurs Kommune har ligeledes sat nogle aktiviteter igang for at hjælpe det trådløse net på

Djursland med at videreudvikle sig.



Det er bl.a. pga. den omtalte bredbåndspulje som måske kan give området en økonomisk
håndsrækning til dette.
Vi deltager i møderne men det ser ikke ud til der er den helt store opbakning og i hvert fald er det
for vores vedkommende ikke muligt at få del i den pulje.

Der arbejdes dog også på at finde mere fredelige frekvenser at sende på, så det trådløse net kan

blive frigjort fra de gratis frie frekvenser der efterhånden er ved at være for belastede på samme

måde som vi så med det gamle system efter B standarden.
Det er dog ikke helt enkelt og absolut heller ikke billigt da det er licenser der skal betales afgift for
at benytte.
Ligeledes må det formodes at udstyret vil være en del dyrere end det vi benytter nu.

lgen i år har bestyrelse og teknikere været til et arrangement som tak for indsatsen i nettet.
Denne gang gik den til forestillingen Made in Aarhus i Musikhuset og efterfølgende spisning på A
Hereford Beefstouw.

Fantastisk så meget god musik der er skabt i Aarhus gennem tiderne.
Foreningen har i 2018 15 års jubilæum så vi arrangerer helt sikkert også en tur i år.

Derudover syntes vi at vi ville klædes lidt bedre på når vi er ude at repræsentere foreningen, så

der er indkøbt nogle varme jakker mm i passende størrelser.

Derudover muleposer (Net Net) og T Shirts.

Alt med foreningens logo på og tanken var at de der har valgt at deltage i aften kan tage et net og

en passende T shirts med hjem.

Medlemsantallet har i 20L7 ikke ændret sig nævneværdigt i forhold til 2016.

Som sædvanlig har nogen forladt foreningen og andre tilsluttet sig.

Vi har haft en reklame kørende i Kombi hele 2017 men har ikke noget indtryk af om den har givet
yderligere medlemmer.

Det har i hvert fald ikke skadet og også været en godt nok mindre støtte til KomBi.

Nedbrud har vi desværre ikke helt været forskånet for i 2Al7 selv om det ventede helt til 2.

juledag.

Til gengæld var det så alle i hele Danmark med lnternet hos Telia der blev ramt da der skete en

fatal fejl i deres system.

Uden at blive for teknisk kan jeg sige det var deres DNS der svigtede og at Henrik og Erik efter
nogen tid fik dette lokaliseret og lagt vores DNS adresser om til andre så der igen var net hos alle.

Vores opsætning nu er med 2 uafhængige DNS adresser hvilket skulle udelukke en gentagelse af
den fejl.
Ja så var der sådan set ikke flere nedbrudi20LT men jeg slipper nok ikke udenom at berette om
det der skete den 9. Januar i år.

Der var blevet gravet kloak og alt muligt andet ned ijorden omkring Trekanten gennem længere

tid og så skulle man lige lave en styret underboring på langs under fortovet hen mod den gamle

Kro.

Det var planlagt at holde god afstand til fiberen men der hvor fiberen går under bækken dykker
den så langt ned at den ligger i samme niveau som man havde besluttet sig at bore og så blev

fiberen ramt.

Vi blev lovet en hurtig reparation men efter et par dage kunne vi godt se det ikke helt holdt stik.



Vi fik derfor fat i en kraftig alternativ trådløs forbindelse og fik den koblet på torsdag aften.
Så var der net igen for alle der ikke streamer. Efter nøjagtig en uge var der igen net på fuld kraft,
det længste nedbrud vi nogensinde har oplevet.
Havde det været vores Telia forbindelse der var tøget, skulle de udbedre den indenfor B timer
som det også skete ved rundkørslen.
Men dette var en Kommunal intern fiber mellem rådhus og trekant, så den skulle entreprenøren
selv udbedre i samarbejde med kommunen så der var ikke så meget vi kunne slå i bordet.

Som en konsekvens af dette planlægger vi at montere et kraftigt trådløst link mellem Trekanten
og Skorstenen så vi kan imødegå en lignende situation hvis det sker igen.

Det er nemlig sådan at den fiber der ligger mellem Rådhuset og Skorstenen er vores egen.

Bliver den gravet over er det i princippet den entreprenør der gør det der skal udbedre den men

vi kunne frygte der stadig vil være tale om et længere nedbrud hvis det skete.

Med det beskrevne link vil vi kunne forsyne Trekanten med net fra skorstenen eller omvendt hvis

en af fibrene skulle blive skadet.

Årets resultat viljeg ikke komme ind på nu men overlade til Kurt nå vi kommer til det punkt.

4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

Kurt fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Med stor ros til Kurt for fint overblik over udgifter
og indtægter.
Herefter fremlæggelse og godkendelse af budget. For 2018

5. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent fastholdes til kr. 0,0

6. Behandling af indkomne forslag.

Forslag 1:

Stillet af Jan Fischer.

At mon ikke opkræver for internetforbindelse pr. 7 marts og 72 måneder frem. Dette for øt
nedbringe vores fælles formue.
Forsloget omfatter ikke ny tilmeldte i denne periode

Forslagets behandling:
Jan forklarer sit forslag med begrundelsen at vi har for mange penge på kistebunden, Jan vil
nedskrive ved at give frit net til alle i et år, Klaus kommer så med modargument, driften skaljo også

køre så det vilvære en nedskrivelse med ca. kr. 700.000,00 og ikke 350.000,00 som Jan har regnet
med.

Erling stillede spørgsmål til om der så skal betales honorar til hjælperne, for drift og vedligehold af
nettet, de har hidtidigt fået gratis internet herfor. Det blev fra flere hjælperes side fremhævet at
motivationen for at hjælpe, med at drive et net, der er gratis for alle, hvor man ikke ved om man

har nogen der vil betale om et år er meget lille. Resultatet kan være at vi skal købe assistance til at
drive nettet, og så forsvinder formuen meget hurtigt.
Erik gjorde opmærksom på at den eneste årsag til at vi har den vores formue, er at de frivillige
hjælpere har lagt et stort og ulønnet arbejde med at etablere og drive nettet, så formuen vel mest

er deres ikke betalte løn, havde arbejdet skulle være betalt ville formuen ikke være stor nok.

Jørn henviste til Prima Net som har betalt arbejdskraft og tager ca. 50 % mere i drift, samt tager



1000 - 2000 kr. i tilmeldingsgebyr.
Der blev ligeledes redegjort for at en væsentlig risiko ved at få for lille formue, er at vi ikke kan

indgå ny 3 årig aftale om internet levering, da vi ikke kan har den nødvendige sikkerhed herfor. Ved

foreningens start fik vi en kommunegaranti, det skal vi ikke forvente at få igen. Den økonomiske
konsolidering vi har i dag sikrer at vi kan beskæftige os med løsning af tekn.ikken og ikke skal bruge

væsentlig tid på at få økonomien til at hænge sammen.

JØrgen gjorde opmærksom på at vi som forening nok er økonomisk konsoliderede, men på

hjælpersiden absolut ikke er velkonsolideret, så en manglende motivation ved de hjælpere vi har,

kan nemt give væsentlig krise i at drive foreningen.

Fra salens side blev der udtalt stor ros til alle de frivillige hjælpere, samt givet udtryk for at man

ikke kan få billigere net, desuden er der ingen andre steder man kan ringe i weekend eller aften, og

få løst sit problem med det samme, uden nogen ekstra regning. Så prisen på 100 kr/md er ikke et
problem, og det er fuldt fortjent at de frivillige hjælpere bruger penge på fælles arrangementer

som beskrevet i beretningen.

Jan valgte efter en diskussion i god tone, at trække sit forslag, med den begrundelse at han havde

ønsket en diskussion herom, og den nu havde været der, men at det var væsentligt at sikre at
nefiet kører videre med frivillig arbejdskraft, dog afsluttet med en opfordring til bestyrelsen om at
overveje en mindre regulering af prisen fortsat, eller om der kunne gives penge til godgørende

formå1, eventuelt pc til værdigt trængende.

Forslag 2:

Stillet af Rosenholms Nets bestyrelse.

Generalforsamlingen bedes forholde sig til hvordan frivillige og masteholdere kan kompenseres hvis

net forbindelsen gøres gratis.

Generalforsamlingen bedes bemyndige bestyrelsen til at gennemføre de handlinger der vurderes at
være nødvendige for at sikrer foreningen en fortsat drift.
Forslagets behandling:
Under Jans redegørelse i forslag 1, har han argumenteret for at de 2 forslag bør ses samlet og

diskuteres samlet. Diskussionen her omhandlede begge dele. Da Jan trækker sit forslag under
forslag l's behandling, trækker bestyrelsen ligeledes deres forslag 2.

7. Valg til bestyrelsen, Kurt Charlofie og Erik genvalgt

8. valg af suppleanter; Max og Carsten genvalgt.

9. valg til Revisor, Solvej Skov genvalgt, Klaus Andersen genvalgt som suppleant.

10. Evt. Jan opfordrer til at flytte til et lokalt pengeinstitut. Bes§relsen svarer: Vi valgte i sin tid Mørke

Sparekasse fordi den var lokal og villig til at støtte os. De er så lukket nu og ikke så lokale mere, men

det er der heller ikke andre der er, og vi ser kun bøvl ved at skifte, da der er tilknyttet
betalingsservice mm til den aftale vi har nu.

Hornslet den 26. februar 2018

Jørgen Jakobsen lnger Hougaard

Dirigent


