bryggenet
Bestyrelsens beretning for 2020
Økonomi
Foreningen har haft et tilfredsstillende år med lidt større overskud end budgetteret. Dette skyldes
hovedsageligt lidt højere indtægter fra tjenester og lidt lavere udgifter end budgetteret.

Nye medlemmer
Andelsboligforeningen Jutlandia Hus (40 lejligheder) blev tilsluttet pr. 1. juni 2020.
Andelsboligforeningen EIGI (234 lejligheder) bliver tilsluttet pr. 1. juni 2021.
Dermed kommer Foreningen Bryggenet op på at have tilsluttet i alt 3.994 lejligheder pr. 1/6 2021.
Der er brugt en del ressourcer på dialog med mulige nye medlemsforeninger, men ingen af dem er så
langt, at bestyrelsen forventer, at nye foreninger bliver tilsluttet i løbet af 2021.

Bedre WiFi til brugerne
For at fremme bedst mulig udnyttelse af vores internetforbindelse, har bestyrelsen indgået en aftale
med bolig:net om, at beboere, der oplever problemer med deres trådløse netværk kan få hjælp med at
sætte deres trådløse net bedre op.
Denne aftale har på grund af Corona-restriktioner endnu ikke haft fuld effekt, men bestyrelsen
forventer, at den vil kunne medvirke til at gøre det muligt for mange brugeres at få en bedre udnyttelse
af Bryggenets internetforbindelse.

Netværksomlægning
Bestyrelsen har fortsat arbejdet en del med at planlægge en omlægning af vores interne infrastruktur så
vi kan sikre 1Gbit/s til hver switch i de enkelte foreninger (hvor der i dag kun er 1Gbit/s til hver blok).
Det vil dels øge kapaciteten i netværket umiddelbart uden behov for opgradering af switche og dels
forberede netværket til den udskiftning af vort aktive udstyr som bestyrelsen forventer, at vi skal
gennemføre om et par år.

Kapacitetsudfordringer
Den igangværende Corona-pandemi har heldigvis kun i meget begrænset omfang påvirket Bryggenet,
da vores såvel som bolig:nets netværk er dimensioneret til uden problemer at kunne håndtere den ekstra
trafik, som det kraftigt øgede hjemmearbejde på Bryggen medfører.
Der har været udfordringer med kapaciteten enkelte steder, og mest udtalt i AB Bergthora, hvor
bestyrelsen har investeret ca. 30.000 kr. i at ændre netværket, så alle kan få en god forbindelse.

