
Udover de aktives løbende fejlretning og opdatering af eksisterende knudepunkter samt udbygning 
af infrastrukturen med nye, har en række andre interessante aktiviteter fundet sted i løbet af 2008.

Status ved årsskiftet 2007 - 2008:
• Omkring 18 knudepunkter og omtrent 200 tilslutninger
• Nye brugere tilsluttes med A-standard udstyr næsten alle steder
• Nettet overvåges og fejl rettes proaktivt
• Logning er i drift

Aktivitet i januar og februar 2008 

• Logning er i drift

Januar:
• Arbejdsgruppe om redundant fiberforbindelse nedsættes pga. problemer med fiberleverandør
• PBS-opkrævning besluttes
• Samarbejde med Grenaa Varmeværk om net mellem 4 varmeværksskorstene begynder at tage form
• Gældsafvikling til Bøvl stilles indtil videre i bero for at have midler til udbygning
• Aftale med Institut for Trådløst Bredbånd om professionel bistand til opgaver som ikke lader sig løse af frivillige

Februar:
• Netbygger-kusus for aktive igang igen
• Foredrag om GrenaaS.net i Ringkøbing
• Tilbud fra Telia om fiber-tilslutning
• Initiativ til UPS-løsninger ved knudepunkter
• Redundant net til Grefta
• Udarbejdelse af handlingsplan 2008 og andre forslag til generalforsamlingen



Marts:
• Net til ungdomsboliger om påbegyndelse af samarbejdet med B45
• Generalforsamlingen justerer vedtægterne og vi får ny kasserer
• Vi låner midler af EbeltoftS.net til udbygningen
• Repræsentantskabsmøde i DjurslandS.net og tiltag til omstrukturering af paraplyforeningen
• Grej på første varmeværksskorsten monteres
• Større opdatering af folder færdig

April:

Aktivitet i marts, april, maj, juni 2008 

April:
• Ekstraordinær generalforsamling bekræfter vedtægtsjusteringerne
• Ibrugtagning af Institut for Trådløst Bredbånds testværksted i pavillonen på AMU-centret
• Foredrag i FN om perspektiverne i GrenaaS.net og DjurslandS.net for u-landenes befolkninger
• Klavs og Pernille til sidste møde i EU-projektet BIRD

Maj:
• Åbning af de første 12 gratis hotspots ved knudepunkterne rundt om i Grenaa-området
• Arbejde med at skabe link til Anholt og net i Anholt Havn
• Undersøgelse af om vi aktivt skal formidle IP telefoni eller lade det være op til den enkelte
• Net til 3 hotspot på Ring Djursland

Juni:
• Serverrum ved at være færdigt
• Udarbejdelse af konkluderende rapporter om vore aktiviteter i EU-projektet BIRD og afslutning af vor deltagelse
• Nano-stationer bringes for alvor i anvendelse som brugergrej



Juli:
• Hovedknudepunktet tilsluttes 100 megabit Telia-fiber
• Knudepunkt etableres på forældre-campingpladsen for Kattegat Cup
• Grej på anden varmeværksskorsten monteres og større husstands-omdeling af foldere
• Samarbejde med VUC indledes og netbygger-kursus startes op på VUC

August:
• Opstart af IT-begynderundervisning hos VUC
• Transientsikring af knudepunkter påbegyndes

Aktivitet i juli-aug-sept-okt-nov. 2008 

• Transientsikring af knudepunkter påbegyndes
• GTS får egen fiberforbindelse, men samarbejdet omkring server-rum og møder på GTS fortsætter

September:
• Pga. tilbagevendende problemer opsiges vores oprindelige fiber-forbindelse med 3 månders varsel
• Budgetudvalg udarbejder et likviditetsbudget med plan for afvikling af etableringsgæld
• GTS foreslås gensidig fiber-redundans fra nytår

Oktober:
• Vores nære partner i Bøvl-miljøet Institut for Trådløst Bredbånd bliver en selvstændig virksomhed
• Flytning af Ring Djursland hotspot til ny TDC-mast på AMU-centret
• Baseret på netbygger-kurset deler de aktive nu effektivt nettets faste arbejdsrutiner mellem sig

November:
• Igangsætning af fast månedlig Computer-Bøvl-aften på VUC 
• Indgåelse af kontrakt med Servergruppen om e-mail tjeneste m.v. i 2009 for brugere af GrenaaS.net
• Stemte ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde mod nedlæggelse af DjurslandS.net så længe der er gæld



December:
• Forslag til budget og handleplan for videreførelse af DjurslandS.net forelægges hovedbestyrelsen
• Nettet gøres uafhængig af den oprindelige fiber-forbindelse
• Plakatkampagner for net-tilslutning, Computer-Bøvl-aftner og IT-begynderundervisning
• Omkring 40 knudepunkts-radioer ved årsskiftet og i alt ca. 425 tilslutninger   >
• Grej på tredje varmeværksskorsten monteres
• Nytårsbrev til medlemmerne om aktiviteter >
• Nytårsbrev til de aktive >

Aktivitet i dec. 2008 og jan-feb. 2009 

• Nytårsbrev til de aktive >

Januar:
• Samarbejde med Vestdjursnet.dk er indledt og samarbejdet med EbeltoftS.net og VestjyllandS.net fortsætter
• Etablerings- og driftsplan samt nettets hjemmeside opdateres løbende
• Start af to IT-hold på VUC. Et for begyndere og et for let øvede
• Net-supporten, Computer-Bøvl aftner og Netbygger-kusus for aktive i gang igen
• Mod GrenaaS.net's og EbeltoftS.net's vilje blev DjurslandS.net nedlagt på 3 ekstraordinære møder

Februar:
• Stort antal foldere husstandsomdelt i området omkring den tredje varmeværksskorsten
• Forslag om dannelse af gruppe for Grenaa by-portal som del af Djurslandsportalen >
• Nye erhvervsbrugere der ønsker montering af grej gives fremover kontakt til professionel montør
• Ca. 470 tilslutninger er indtil videre nået


