
Formandens beretning 

I forbindelse med Telelauget Hvidesteds ordinære bestyrelsesmøde d. 21. februar 2019.  

Endnu et år er gået i Telelauget Hvidested. Vi i teleudvalget er rigtig glade for at kunne være 

en del af de to andelsboligforeningers frivillige aktiviteter og for at vi kan have et driftsikkert 

og billigt internet. Pt. d. 14. februar 2019 har vi 170 tilmeldte ud af samlede 192 lejligheder, 

hvilket giver en procent på 88,5%. Nedenfor følger et oprids siden sidste ordinære 

bestyrelsesmøde d. 21. februar 2018.  

Oprydning i serverrum 

D. 14. marts ryddede vi op i serverrummet på loftet ved Sønder Boulevard 81. Bl.a. blev 

telefoncentralen, som blev taget ud af brug i 2013, afmonteret og lagt til genbrug. 

TDH-Net 

Vi har været i dialog med TDH-Net og vi har betalt restance på opsætning af switche i 2015. 

Der var problemer med de udleverede switche, hvorfor en skulle udskiftes. Da vi i 2018 

modtog dokumentation for dette arbejde, så vi os i stand til at aflevere de ældre switches og 

vi betalte fakturaen. 

GDPR 

Jf. d. 25. maj 2018 hvor de europæiske GDPR regler trådte i kraft, har vi ryddet op i gammel 

dokumentation og lister og dobbelttjekket at der ikke ligger personfølsomme oplysninger. 

Dette er der blev fulgt op på i forbindelse med teleudvalgsmøde d. 11. november. Ved 

gennemgang kan det ses at det er begrænset, hvor mange data vi har liggende. De 

data/lister opbevares med navn, adresse og mail for at kunne komme i forbindelse med folk 

i forbindelse med vores arbejde med netværket. 

Mail og hjemmeside 

På mailen teleudvalget@hvidested.dk har der været et par forespørgsler om tilmelding. Det 

virker til at opdateringen af http://hvidested.dk/teleudvalget.aspx har været god, i og med 

at vi har kunnet bede brugerne om at følge informationerne derinde uden at der har været 

yderligere spørgsmål. Der er også blevet ændret info på hjemmesiden om hvem man skal 

henvende sig til i forbindelse med kabeltv opsætning, problemløsning og afmelding. 

Ny kabling 

Vi er i forundersøgelsen med hensyn til ny kabling i og med at vi er i dialog med Fiberby om 

det præcise behov.  

Med venlige hilsner på vegne af Teleudvalget 

Andreas Olsen, formand, AB Sigersted 
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