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KASSEREREN HAR ORDET
Kasserer Martin Nicolajsen
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Webmester Bjarke Nielsen
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AKTIVE HAR ORDET
Aktiv-koordinator Ditlev Bluhme
aktive@grenaas.net

Vi har indtryk af at 1. nyhedsbrev blev
modtaget med interesse over en bred
front.
Vi tager meget gerne imod råd om forbedringer i formidlingen at de månedlige nyheder og vi vil bestræbe os på at
blive ved med at udvikle formidlingens
kvalitet i indhold og design.

Det vil være en stor lettelse hvis medlemmer, der ikke har tilmeldt sig betaling via PBS, ville få det gjort. Vi og de
brugere der glemmer at få betalt ville
på den måde undgå besværet med at
sende og modtage rykkere. At ty til
rykkergebyr ville kunne undgås. Tiden
kunne anvendes på at gøre ting bedre.

Er der et arrangement du gerne vil have omtalt på: www.grenaaportalen.dk,
så send en e-mail med relevante oplysninger, - vedhæft gerne et billede.
Vil du gerne give en hånd med i arbejdet med at bringe alsidige daglige nyheder, så skriv til webmesteren.

Siden sidst har vi ….
07/02: Forbedret en brugerinstallation.
10/02: Afhjulpet brugerfejl ved router.
11/02: Flyttet Juuls Bar til bedre punkt.
14/02: Flyttet Plask til Naturskolen.
14/02: Remonteret radio på Klitten.

NYHEDER
Redaktør Bjarke Nielsen
nyheder@grenaas.net

BESTYRELSEN HAR ORDET
Sekretær Pernille S. Nicolajsen
sekretaer@grenaas.net

Deltag i den årlige ordinære generalforsamling mandag d. 20-02-2017 kl. 19
på Viden Djurs, Århusvej 49-51. Dagsorden er som beskrevet i vedtægterne.
Du finder vedtægter og indsendte forslag til generalforsamlingen på
www.grenaas.net.

Vi ønsker at inspirere medlemmerne til
at få mere ud af bredbåndsforeningens
selvhjælpsmiljø. Er du bekendt med at
foreningen har et trefoldigt formål ? Udover at vi som brugere selv bygger
og driver lynhurtigt internet til fast lav
pris for alle, så formidler vi også alsidige daglige nyheder for alle gennem
www.grenaaportalen.dk og i vores
Computer-Bøvl-miljø hjælper vi alle der
løber i bøvl med IT.

SUPPORTEN
Martin K. Jensen og Jakob Bruun
support@grenaas.net
Få telefonisk hjælp ved bøvl med internetforbindelsen på 60 250 250, på
hverdage mellem kl. 10 og 16.

BØVLMILJØET
Bøvlmester Bjarke Nielsen
boevl@grenaas.net
I foreningens Computer-Bøvl-miljø
hjælper GrenaaS.net’s frivillige alle med
at løse deres IT problemer. Det sker i
en kammeratlig atmosfære den 2. tirsdag i hver måned fra kl. 19 til 22.30 i
bøvl-værkstedet i kælderen af Søndre
Skole, på Åboulevarden 64 i Grenaa.
Man skal medbringe det grej man har
bøvl med, og gerne manualer og drivere, så man gør det let for hjælperne.
Man bidrager til at dække omkostningerne med et gebyr på 20 kr. i timen,
dog maksimalt 50 kr. pr. gang.
Kan løsning af bøvlet ikke vente så kan
hjemmebesøg aftales ved henvendelse
til bøvlmesteren.

Sigt fra Klitten Syd mod Havnen.

15/02: Fejlrettet Stena knudepunkt.
15/02: Rettet forbindelse i Posthaven.
BRUGERNE FÅR ORDET
Skriv hvis du har noget på hjertet.
FORMANDEN HAR ORDET
Formand Tina Holm
formand@grenaas.net
Mød op til årets generalforsamling !!!
Selv hvis du ikke kan bidrage praktisk,
så har du måske en mening om noget
af det, der skal behandles. Eller mød
bare op, lyt med og få en bid brød...

