Internet – Betaling og tilmelding mv.
Internet i haveforeningen
Så er vi klar til endnu en sæson med vores rigtige gode internetløsning i haveforeningen. Alle har mulighed
for at være med på haveforeningens fælles internetløsning.
Generalforsamlingen besluttede den 14. august 2019, at regnskabsperioden for internettet skulle være den
samme som haveforeningens regnskab. Derfor betaler du 250 kr. mere end sidste år, men til gengæld får
du 1 år og 3 måneder internet for pengene. Prisen for at være med på internetløsningen er stadigvæk den
samme som svare til 1.000 kr. pr. år.
Denne gang koster det 1.250 kr. og dertil kommer en oprettelsespris på 400 kr. (engangsudgift) for nye
medlemmer. Du betaler for perioden fra 1. april 2020 til 30. juni 2021.
Ønsker du at være med på internetløsningen indbetaler du 1.250 kr. til internetudvalgets konto i Danske
Bank 9570-0012019912 senest den 23. marts 2020 med oplysninger om havenummer og navn fx SØ 36 Anders Simonsen.

Vedr. nye medlemmer:
Prisen 1.650 kr. inkl. oprettelsespris på 400 kr. (engangsudgift).
Fra mandag den 6. april 2020 (i kontortiden) kan du hente den antenne der skal opsættes på dit hus. Du
opsætter antennen på dit hus, så den peger direkte på senderen på masten for at få en god forbindelse.
Inde i dit hus opsætter du et internetstik (med strøm) som forbindes til antennen med det medfølgende
kabel. Internetstikket leveres sammen med antennen.
Internetudvalget kan hjælpe med at opsætte antennen for en merpris på 200 kr. (afregnes ved afhentning
af modtageren). Se eventuelt mere om internetløsningen på vores hjemmeside under ”Info om Internettet”
http://www.haveforeningenamagerstrand.dk/internet_samlet.htm
Du ønsker ikke længere at være med på internetløsningen:
Du skal tilbagelevere det udstyr som du har fået udleveret (lånt) senest mandag den 6. april 2020. Så vi har
mulighed for, at et andet medlem kan bruge dette. Skriv gerne til internetudvalget på e-mail
internet@haveforeningenamagerstrand.dk hvis du ikke ønsker at fortsætte, da det har betydning for, hvor
mange nye antenner der skal indkøbes.
Du kan læse mere om internetløsningen på haveforenings hjemmeside eller du kan kontakte
internetudvalget på e-mail. Der er også mulighed for at høre mere om internettet på kontoret (i
åbningstiden).
Information om internettet mv.:
Hjemmeside om internettet: http://www.haveforeningenamagerstrand.dk/internet_samlet.htm
E-mail til internetudvalget: internet@haveforeningenamagerstrand.dk
Med venlig hilsen
Internetudvalget
Kennet Hansen og Anders Simonsen

