
Konstituering af bestyrelsen i Fredensborg 
Søparks Antenneforening 
Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 28. august 2020 konstitueret sig således: 

Ny formand:  Henrik Vetter, Kovangen 420, Fredensborg.  Formand@fsanet.dk 
Andre funktioner: Medlemsansvarlig for Kovangen. 
 
Ny næstformand og teknisk ansvarlig: Jens Jakob Thorhauge Andersen, Kovangen 151, 
Fredensborg. jensjacob@fsanet.dk 
 
Kasserer og ansvarlig for økonomi: Jan Nørskov Pedersen, Maglegårdsvej 339, 
Fredensborg.  jan@fsanet.dk 
Andre funktioner: Medlemsansvarlig for Maglegårdsvej. 
 
Sekretær: Mogens Rasmussen, Kovangen 338, Fredensborg.  mogens@fsanet.dk. 
Andre funktioner: Medlemsansvarlig for Stenbækgårdsvej og Ryttervænget. 
 
Bestyrelsesmedlem: Poul Juul, Kovangen 532, Fredensborg. pj@pouljuul.dk 
LER oplysninger – markedsanalyser etc.   
 
Suppleant: Nis Engholm, Kovangen 424, 3480 Fredensborg.  nis@fsanet.dk.  
Funktioner: Teknisk backup, internet analyser. 
 

For yderligere information kan Henrik Vetter kontaktes på e: formand@fsanet.dk, m: 41 14 57 22  

Generalforsamling 
Generalforsamling bliver torsdag den 29.10.2020 kl. 19.00 i Gl. Bio Som bekendt måtte vi udsætte den 
ordinære generalforsamling 2020 pga. Corona, men nu prøver i igen. Hvis ikke Corona skaber nye 
forhindringer, udsender vi indkaldelse senest 3 uger før 

Nye modems/router af type Arris TG3442SP 
 
 Vi har nu fået nye modems på lager af typen Arris TG3442SP. Prisen er kr. 995 inkl. Moms. Ønsker du 
yderligere information om modem se her: https://tunenet.dk/internet/internet-router?start=1 

Bestilling af nyt modem sker ved, at sende os en mail med din bestilling på e-mail fsa@fsanet.dk 

Du modtager herefter besked på hvornår du kan afhente din nye modem/router. Har du brug for hjælp til 
installation kan vi hjælpe dig med at tilkalde Digital Installation, der herefter kontakter dig for tidspunkt 
samt hvor i aftaler prisen herfor.  
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Husk hvis du har tekniske problemer – så brug hjemmesiden www.fsanet.dk eller kontakt support: 

 

FSA support 

Ring  4440 3480, tryk 1. Support er åben for telefonisk hjælp: 

Hverdage kl. 10.00 – 16.00 og 17.00 – 20.00. 

Lørdage, søndage og helligdage: kl. 10.00  – 14.00. 

Eller send mail når som helst til mailto:support@fsanet.dk 

Support dækker alle medlemmer af FSA og er gratis for det enkelte medlem. 

Internetsupport omfatter fejlafhjælpning, der vedrører internetforbindelsen, modem, router og 
det trådløse netværk i modem og tilsvarende, der relaterer sig til internetforbindelsen. Samt 
tilkald af Digital Installation, hvis det ønskes af medlem 
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