Formandens beretning
Telelauget Hvidested - ordinært bestyrelsesmøde 2014
I det forløbne år har vi afsluttet et par store projekter, og driften har gennemgået
en større omlægning.
I starten af året blev hjemmesiden færdig, og foreningerne og de forskellige
udvalg har hvert deres område at administrere. Det er ikke alle der er lige
hurtige til at opdatere, men det ser dog ud til at de vigtigste informationer for
beboerne er tilgængelige.
Bindingsperioden med vores internetleverandør udløb midt på året, og var
startskuddet til et større projekt. Som altid overvejer vi om den eksisterende
løsning er den bedste, bl.a. i forhold til kapacitet, drift og service.
Efter forskellige film- og musiktjenester er skudt op på nettet og det generelle
internetforbrug er øget, har vi konstateret at vores forbindelse har haft problemer
med at følge med, ligesom noget af vores udstyr ikke har haft det fornødne
overskud til at håndtere belastningen. Dette har medført at nettet har føltes
langsomt i spidsbelastningsperioderne - om aftenen og i weekenderne.
Vi indhentede derfor priser fra forskellige leverandører, og kunne konstatere at
for den forbindelse vi mente der skulle til, skulle vi betale meget mere end
forventet. Cirque hørte om vores søgen efter en ny forbindelse og gav os et
tilbud der kunne garantere de lovede hastigheder for den enkelte beboer. De
tilbød samtidig at overtage administration og support. Efter lidt forhandlinger
endte vi på en pris, der kun ville blive få kroner dyrere for den enkelte abonnent,
og samtidig gjorde det muligt at opgradere sin forbindelse hvis man måtte have
behov for dette. Vi indledte derfor et samarbejde med Cirque, og 1. december
overtog de leverancen.
Alt taget i betragtning, og efter en smule startvanskeligheder, har vi nu fået en
væsentlig bedre løsning, og en aflastning af teleudvalget, der dog stadig står for
dele af driften og support på infrastruktur.
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