
Handlingsplan for Grenaas.net 2018 
 

Vi skal fortsætte arbejdet med at skabe det bedste net for vores brugere i Grenaa og omegnen. Men vi skal 

samtidig sikre at foreningen styrkes gennem en strategisk satsning på foreningsaktiviteter og inddragelse af 

aktive og sympatisører. Dette er vejen til at gøre nettet robust: gennem vidensdeling, spredning af 

ejerskabet til nettet og muligheder for de aktive at kunne bidrage på hver sin måde til at sikre stabilitet, 

udvikling og oplevelsen af at vi trækker i samme retning. 

Dette kalder på en drejning af fokus på foreningen og en gentænkning af supportfunktionen i nettet. 

 

Nøgleindsatser for dette års arbejde i nettet er for bestyrelsen: 

 Forankring i foreningens målsætninger. 

 Den gode stemning. 

 Dokumentation af opsætning og procedurer. 

 Fokus på hurtig respons og minimal nedetid. 

 Styrkelse af aktiver. 

Hvordan opnår vi det? 

Nettets infrastruktur og drift 
- Knudepunktsplaceringer og masteholderne er et af foreningens vigtigste aktiver. Det gælder også 

de mindre knudepunkter. Som udgangspunkt skal vi styrke vores dækning ved at have lokale 

knudepunkter. Dvs vi skal som udgangspunkt genetablere knudepunkter på de placeringer som er 

stillet i bero og desuden oprette nye hvor det giver mening. De knudepunkter som er, skal 

konsolideres. 

 

- Udbygningen af nettet på de steder hvor der stadig er udstyr på gammel standard skal gøres færdig 

hurtigst muligt. Sigt forsommeren 2018. Derefter skal knudepunkter med ny standard men uden 

kapacitet til den dobbelte hastighed hurtigst muligt udskiftes. Sigt forsommeren 2019. Det betyder 

at brugere med god sigt i teorien kan få 100 Mbit, men dog reelt set mindre pga. bla. støj. 

 

- Adgangsveje skal optimeres når det er nødvendigt. Her skal vi forbedre hastigheden når det er 

nødvendigt. 

 

- Vi skal have en redundant fiber, for at sikre mod nedetid, og løbende gennemføre redundans når 

infrastrukturen udbygges. Desuden skal vi have andre redundante huller, og evt. flere fiberhuller. 

 

- Vi skal udbygge samarbejdet med de net, som vi deler værdifællesskab med, og gerne en 

kortlægning af hvilke kompetencer som hvert af nettene kan bidrage med til hinanden i 

nødsituationer. 

 

- Et mere fast samarbejde med nogle af byens erhvervsdrivende til at varetage afgrænsede opgaver 

for nettet. 



Foreningen 
- Foreningen har en videre målsætning end at levere net, nemlig Bøvl og nyhedsformidling. For at de 

giver mening skal der være et aktivt miljø omkring nettet, som har lyst til at drive disse grene af 

nettet. Aktiviteter som kan rummes indenfor denne ramme skal understøttes.  

 

- Vi skal finde et lokale som kan udgøre en basis for nettets aktiviteter, og som der er let adgang til. 

Skal kunne huse Bøvl, lille værksted, strategivæg, redaktionslokale (?), kaffemaskine… 

 

- Vi skal inddrage flere. Også aktive som ikke har den tekniske indsigt eller lyst til arbejde i marken 

men som gerne vil være en del af gruppen alligevel. Gerne på et meget afgrænset niveau, så det 

bliver overskueligt, fx 

o overvågning af nettet på skift, - en overvågningsgruppe.  

o en dokumentationsgruppe, som tager billeder og sørger for (gen-)oprettelse af 

dokumentation i supportsystemet.  

Herunder procedurer for hvad man gør ved nedbrud på konkrete knudepunkter. Vi skal 

have nedskrevne procedurer for hvad man gør, når noget går galt, så de aktive kan navigere 

i forbindelse med nedbrud mv, og få succesoplevelser. 

o En Folkenet-gruppe, som hjælper med opbygning og vedligeholdelse af Folkenettet og 

tilbyder det til begivenheder. 

 

- De aktive og bestyrelsen skal reclaime retten til at udvikle nettet. Det er de ulønnede aktives 

indsats som skal være i centrum. Support kan tilkøbes, men det er afgørende at retningen i 

udviklingen af nettet defineres af foreningens målsætninger, bestyrelsen og ikke mindst de aktive. 

 

- Vi skal have nogle småarrangementer for de aktive, fx for at fejre knudepunktsopsætninger. 

 

- Fokus på at nettet skal være inkluderende. Nettet kan være læreplads for både faglig, social og 

kulturel udvikling og integration. Det er ikke nettets kerneopgave at være det, men det er den 

måde vi gør det på! Og det er noget nettet skal være stolt af! 

 

 

På vegne af bestyrelse 

Klavs 050218/180218 


