
 

FSA Nyhedsbrev marts 2021 
 
Kære medlem af Fredensborg Søparks Antenneforening. 
 
Hermed nyhedsbrev for de første måneder af 2021! 
 

Udskydelse af generalforsamling på ubestemt tid! 
Status: Vi følger regeringens vejledninger. Vores forventninger til afholdes lige nu er maj eller juni måned.  

Renovering af kabelnet og Hovedstationen 
Status Kabelnet. Maglegårdsvej, Ryttervænget, Stenbækgårdsvej og dele af Kovangen er blevet færdig 
renoveret i efteråret 2020. Vi mangler således nu kun Kovangen 100 vejen. Planlagt til at være færdig 
hermed i foråret 2021. 

Status: Øvrig renovering i forår og efterår 2021: Vi udskifter gamle forstærkere, der hvor det største 
behov herfor er i samarbejde med vores leverandør.  

Status Hovedstation: Vi har harddiske der er udløbet af garanti og levetid, disse skiftes. Samtidig hermed 
opsættes et backupsystem af Hovedstationen på en ekstern adresse, således vi har sikret vores 
konfiguration af systemerne i Hovedstationen i tilfælde af brand eller andet.  

Status:  Fysisk sikkerhed ved Hovedstation: Vi har i samarbejde med grundejerforeningen Ryttervænget 
nu fået fældet de træer der stod ved hovedstationen og dermed elimineret en sikkerheds risiko ved en 
storm ikke væltede træerne ned over hovedstationen. 

Status: Kapacitet nettet: Vi har siden november måned i 2020 arbejdet med at indhente priser på en 
kapacitetsforøgelse af vores net. Det ser ud til at vi nu langt om længe får en pris herpå. Herom senere.  

Digital Installation solgt til KK Partners med kort varsel! 
Status på ny partner: Vi har i indeværende måned møde med potentielle samarbejdspartnere, der kan 
varetage de opgaver Digitalinstallation tidligere udførte for FSA og FSA-medlemmer. Vi vender tilbage når 
en aftale er på plads.  



Mail problemer og servernedbrud hos vores mail udbyder. 
Som vi har skrevet på vores hjemmeside, har vores” mail” og ”hosting” udbyders server været brudt ned i 
forrige weekend.  

Udbyderen har kæmpet med at få genskabt alle data og opsætninger på en ny server. Dette er lykkedes i 
langt de fleste tilfælde, men udbyderen har nu også måttet konstatere, at dette ikke er lykkedes i alle 
tilfælde. Det betyder for visse af vores medlemmer på beklageligvis tab af eksisterende data og 
mappestrukturen i deres mail boks, ikke kan genskabes.  

Vi har fået denne forklaring fra vores udbyder: 

Problemet er, at serveren ”under fejlen” ikke har gemt (i hvert tilfælde ikke alle) de mails der er modtaget 
og læst i perioden hvor der var fejl. 

Fornemmelsen er, at når en mail var læst, og brugerens Imap-klient skulle gemme den igen, med læst-
status, men den er så åbenbart ikke altid blevet gemt. 

Af samme grund, er den heller ikke med på backup’en, og kan derfor heller ikke indlæses derfra. 

Efter skiftet til ny server, har vi løbende checket, at det ikke er et problem der er flyttet med, så vi ikke 
kommer i samme situation igen. 

Vi vil i bestyrelsen gennemgå situationen og herefter vurderer nye tiltag.  

Leverandør og GDPR aftaler generelt. 
Status: Vi er i gang med at få tidligere mundtlige aftaler konverteret til skriftlige aftaler. Herunder 
leverandør aftaler, GDPR aftaler m.v. Vi vil senere informere herom når alt er på plads.    

Udbyder og Leverancer fremadrettet – TV – Internet etc. 
Status: Bestyrelsen arbejder konstant med at evaluerer markedet for udbydere og arbejder således med 3 
potentielle udbydere af TV og Internet leverancer. Herunder kikker vi på leverandører der kan levere fiber 
forbindelser samt over tage den totale drift af nettet. Det skal understregede at det kun er undersøgelser 
og at disse vil blive fremlagt på generalforsamlingen naturligvis.  

Status modemmer: Bestyrelsen arbejder på indkøb af nye modemmer, som kan erstatte dem vi bruger i 
dag. Vi vil senere informere herom, når valget af det fremtidige modem er på plads. 

Årsregnskab 2020 
Status: Årsregnskabet for 2020, er nu revideret og kritisk gennem gået af revisor og interne revisorer og er 
nu underskrevet af alle parterne inklusive bestyrelsen. Regnskabet er her vedhæftet som bilag. Dette bliver 
naturligvis gennemgået på generalforsamlingen og indstillet til endelig godkendelse.  

Bestyrelsens arbejde 
Status: Vi er nu en samarbejdende bestyrelse, der dagligt varetager og gør vores bedste for, at holde 
foreningens, netværk, økonomi og samarbejdsrelationer helt i top. Alle vores medlemmer i FSA er altid 
meget velkommen til direkte at rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der skulle opstå spørgsmål eller 
andre ting man ønsker afklaret inden vi igen kan afholde generalforsamling. 



Vedtægter: Bestyrelsen arbejder på nye og tidssvarende forslag til nye vedtægter. Vedtægter, der blandt 
andet skal sikre, at vi ikke løber ind i en situation igen, som Corona pandemien har givet os. Vedtægts 
forslag vil naturligvis blive udsendt i god tid inden generalforsamlingen. 

Alle medlemmer i bestyrelsen er grundet de to aflyste generalforsamlinger på valg. Bestyrelse arbejdet i 
FSA er frivilligt og ulønnet, men også givende når der arbejdes med planer og markedsudvikling. Vi 
opfordrer derfor medlemmer af foreningen til at stille op på generalforsamlingen eller henvende sig til 
bestyrelsen for at deltage i dette spændende bestyrelsesarbejde.  Vi har plads til flere og bestyrelse ønsker 
en større diversitet hvorfor alle opfordres til, at henvende sig til os hvis de har interesse i at gøre et stykke 
frivilligt arbejde.  
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