
 
 

FSA Nyhedsbrev maj 2021  
 

Kære medlem af Fredensborg Søparks Antenneforening. Hermed kort nyhedsbrev! 

Sæt X i kalenderen den 26. august 2021 kl. 
19.00! 
Vi forventer nemlig at afholde Generalforsamling i FSA på denne dato! 

Vi følger løbende regeringens vejledninger og det ser ud som om, at ovenforstående 
dato gør det muligt endeligt at afholde vores generalforsamling.  

Bestyrelsen i FSA forventer et stort fremmøde på den kommende generalforsamling med en deltagelse på 
minimum 100 medlemmer, idet der er mange spændene ting på agendaen. Vi udsender snarest muligt 
yderligere information herom!  

Ophør af mailservice på fsanet.dk. pr. 
31.12.2021  
Baseret på det sidste års erfaring med, at drifte og supportere FSA´s mail system for vores medlemmer, 
varsler bestyrelsen, hermed nedlukning af foreningens mail system til medlemmer den 31.12.2021. Vi tager 
det naturligvis op på generalforsamlingen til endelig afgørelse, men vi varsler nedlukningen nu, så vores 
medlemmer har mere end 6 måneder til at finde en ny mail udbyder. For at få et overblik over hvor mange 
af vores medlemmer, der i dag benytter FSANET mail, vil vi være rigtig glade for at du som medlem sender 
en mail til fsa@fsanet.dk med en overskrift ” Ja jeg benytter i dag FSA mail”. Det giver os så et indtryk af 
hvor mange medlemmer der reelt benytter systemet i dag. Vi er bevidste om at der er en overgangsfase, 
men tror på at langt de fleste på 6 måneder kan få kopieret de mail- og mapper de har over på en ny mail 
konto.   

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
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