
IT-gruppen MBL. 

Beretning og visioner for fremtiden 
  

Til brug ved generalforsamling 2020 

Forord fra Tim: 

For tre år siden blev IT-gruppen oprettet og det nuværende netværk sat op. Trods det har 
været en lang og hård start er der sket mange positive forbedringer. Med It-gruppen, er det 
virkeligt gået stærkt.  

Det havde ikke været muligt at komme så langt som vi er i dag uden opbakning fra 
generalforsamlingen, og de bevillinger IT-gruppen har fået til at købe hardware samt 
indsatsen fra en engageret gruppe af frivillige medlemmer. Gruppen har vist mig tillid ved at 
troppe op hver søndag i fælleshuset kl. 10 for at stå klar til at gøre en forskel. Jeg er jer 
meget taknemmelige for den indsats. 

Gruppen knokler med at forbedre systemet, hjælpe medlemmer på nettet. Vi forsøger i 
fællesskab at tage os af alle de henvendelser der kommer og hjælpe, vejlede og udvide i 
takt med interesse og økonomien tillader det. Jeg tror godt jeg kan sige at der har været en 
uskreven, men fælles vision om hele tiden at forbedre nettet så det er til gavn for så mange 
som muligt. Prioriteret har af naturlige grunde været der hvor medlemmerne har været 
engageret og motivationen har været størst. Jeg har det selv sådan at det er positivitet der 
er med til at motivere, så længe der er positivitet kan vi nå langt. 

  

  



De forskellige roller i IT-gruppen 

Der er opstået en naturlig fordeling af rollerne i gruppen og den fordeling gør at vi er i stand 
til at arbejde så bredt som vi gør. 

Opgaverne i gruppen er i dag fordelt ud på følgende måde: 

·       Indkomne henvendelser  Mikkel:  

·        Frekvens og planlægning: Lars 

·        Udvidelser og teknisk fejlretning: Amit 

·        Udbygning: Peter S  samt Bjarne 

·        Administration og regnskab: Peter A 

·        Fremadrettet strategisk planlægning: Tim og gruppen 

 Vi vil gerne takke Tommy for sin store indsats med at koordinere og planlægge opgaverne. 
Tommy har valgt at stoppe og med hans erfaring med tilsvarende koordinerende opgaver er 
det en stor ressource vi har sagt farvel til. 1000 tak for din hjælp Tommy. Mikkel og Peter 
forsøger at samle trådene og leve op til Tommys store overblik. 

 

Hvor langt er vi i dag 

Drivkraften i IT-gruppen er i dag at man kun skal betale for det som er sat op i ens hus. De 
pengene vi får ind ved at salg af udstyr geninvesteres og vi udvider i takt med behovet. Vi 
hjælper frivilligt medlemmer der gerne vil have hjælp med at komme på nettet.Selve 
netværket er gratis i stil med andre goder vi har i foreningen. Så længe vi kan gøre det og 
der er interesse for, at vi arbejder på det og vi synes samtidigt det er sjovt at få til at fungere 
bliver IT-gruppen ved. Det skaber også et socialt sammenhold hvor vi er der for hinanden og 
hjælper hinanden. 

Der er ca. 120 haver, der har fået udleveret adgangskode til Maglebylund hotspot. I hver 
have vil der altid være flere unikke brugere. 

  

  

 

  



Lidt om geografisk dækning i foreningen 

 
Vi opererer med tre forskellige typer Access Point antenneudstyr. 
 

● Firkantede store Acces Points. Dette er hovedstationerne, de er forbundet via små 
paraboler. De er opsat spredt i haveforningen, primært i de områder hvor folk har vist 
interesse. Alt dette er finansieret af det årlige beløb WiFi gruppen har fået bevilliget 
på generalforsamlingen. 

● Små udendørs enheder med to små antenner. Disse bruges til at give forbedret 
dækning, for eksempel hvis man ønsker at bruge nettet til at se TV men er for langt 
fra en af de store Access Points. Disse er betalt af haverejerne selv.  

● Runde indendørs enheder er også betalt af haveerejerne selv.  
● På kortet viser de blå linier hvor der er lagt fiber. Som det fremgår af kortet er store 

dele af WiFi enhederne allerede tilkoblet fibernettet. Dette er primært etableret på de 
gange hvor haveejerne selv har været aktive og selv hjulpet med at trække fiber i 
baghækken.  

 
 

 

 



Hvad er ambitionerne med at udvide: 

Der er ingen tvivl om at vores plan med at trække fiber rundt er rigtig. Det er både den mest 
rentable og fremtidssikrede løsning også drift stabile løsning. Hastigheden er kun bestemt af 
hvad man tilslutter af udstyr i enderne på fiberen. Så udbygning af vores interne fibernet er 
der hvor vi kommer længst. Vi har dog ingen planer om at nedlægge det trådløse net, men 
mere at genbruge og omfordele udstyret og bruge fibernettet til også at forstærke det 
trådløse net.. 

Planen er som følge: 

·         en gang eller en gruppering af haver tæt på hinanden ønsker forbedring af nettet og 
ønsker  bidrage selv. 

·         Vi beregner hardwareudgiften ud fra erfaringer fra tidligere. 

·         Brugerne hjælper os i IT-gruppen med at trække fiber som placeres i plastrør midt i 
hækkene langs skel. 

·         Vi opsætter Grå-bokse med udstyr fordelt på strækningen ca. ved hver 8. have. Placeret 
i hækkene i stil med de eksisterende strømtavlers placering. 

·         Medlemmerne bistår selv med at trække kablet fra boks til deres hus. 

·         Vi tilslutter haverne på nettet og hjælper med opsætning og konfiguration af udstyr. 

·         Hvis haveejeren selv vil have sin egen router (eget private net) så er der mulighed for at 
købe udstyr som vi hjælper med opsætningen og konfiguration af, så det fungerer mest 
optimalt uden at forstyrre eller blive forstyrret af nabohaver. 

·         Udstyr fra grå box til haven leveres og konfigureres af It-Gruppen og betales af haven 
selv via Mobilepay direkte til foreningen.  

Afrunding: 

Vi er klar over at generalforsamlingen til enhver tid kan vælger at nedlægge det hele. Hvis 
man vælger at lukke det hele ned har det været en dyr men spændende rejse. 

Vi håber dog på at vi kan fortsætte opbygningen af nettet til gavn for alle. Mulighederne er 
mange og vi har med vilje ikke nævnt dem i dette skriv, 

  



Forslag der vedrører Maglebylund hotspot og IT-gruppen 

  

MEDLEMSFORSLAG nr. 3 

Hvordan forholder vi os som IT-Gruppe til det indkommende forslag med at lave det til en 
bruger-betalingsløsning. 

Grundlæggende er vi altid positive og åbne overfor nye ideer specielt hvis der følger 
engagerede medlemmer med ideen til at håndtere administrationen af ideen. 

Lad og for en gangs skyld få de tekniske facts på plads: 

1.       løsning som den er i dag: 

Lige nu er vi alle i Maglebylund en del af et fællesskab hvor vi deles om udgifterne til 
forskellige aktiviteter og ydelser herunder internet. Det gør at hver haveejer betaler 11,5 
kr/md via foreningen for internet til Maglebylund WiFi, fælleshus, legeplads hus samt 
foreningens kontor.  
Rigtig mange har stor glæde af Maglebylund WiFi systemet. På vores system kan vi se at 
der i  sæsonen altid er omkring 100 brugere på, i højsæsonen omkring 200.  

Uanset hvad så er forudsætningen at alle betaler til det og alle har mulighed for at få glæde 
af netværket. Samtidig arbejder IT-gruppen på hele tiden at forbedre vores fælles netværk. 

2.  løsning hvis der bliver indført brugerbetaling 

Hvis ikke alle ville betale, så skal fordelingsnøglen tilpasses antallet. IT-gruppen har ikke 
motivation og kompetence til at stå for en sådanne ekstra administrativ opgave med de 
administrative og juridiske udfordringer som det medfører.  

Normalt er det sådan at når man betaler direkte for noget så har man også en forventning til 
at det virker uden man selv skal bidrage eller gøre noget. Den forventning kan vi ikke opfylde 
da vi så går fra at lave frivilligt arbejde til at blive holdt ansvarlig for at dem som betaler 
direkte for ydelsen, også har en fair support, kan melde sig ud /ind skulle have penge tilbage 
o.s.v.  

IT-gruppen må derfor fraråde, at forslaget bliver vedtaget, men hvis forslaget bliver vedtaget 
må andre frivillige kræfter  stå for det. Det kunne med fordel være en fast opgave for en ny 
arbejdsgruppe der tog ansvar, styret og drevet af forslagsstilleren? 

 

MEDLEMSFORSLAG nr. 4 Ny note i årsregnskabet om brug / anvendelse af internettet.  

IT-gruppen vil gerne give sin principielle støtte til forlaget. Vi kan dog ikke støtte den sidste 
del af forslaget da det varierer over en sæson 


