nyt fra
Det betyder, at naboer ikke kan få
tildelt en "rigtig" IP-adresse af
Bryggenets egen DHCP server, og
derfor ofte skal bruge flere forsøg
for at komme på nettet.
Hvis man har sat sit eget netværk
(fx et trådløst netværk) op i lejligheden skal man være opmærksom
på at Bryggenet-stikket i væggen
skal forbindes til den port der
hedder WAN på ens router.

Bryggenets bestyrelse består således nu af Dorte Brandt Jensen, Ib
Baastrup, Jørgen Riis, Kristian
Hyldstrup Andersen, René Seindal,
Thomas Ter-Borch og Volkan Kasapoglu. Dertil blev Flemming Jørgensen og Flemming Toft valgt til
suppleanter.

Bryggenet siger i den forbindelse
en stor tak til både Niels og de øvrige frivillige fra dengang for at
have lagt et enormt arbejde i at få
startet og etableret Bryggenet som
vi kender det i dag.

Hvis ens netværk er til gene for andre brugere vil der blive lukket for
ens forbindelse, og man vil blive
kontaktet af Bryggenet.

Jagt på DHCP-servere

Den tidligere formand Per Marker
Mortensen havde efter en lang og
ekstraordinær stor indsats for foreningen valgt at trække sig fra bestyrelsen tidligere på året, ligesom
også Niels Løchte trak sig fra bestyrelsen i forbindelse med repræsentantskabmødet. Bryggenet siger
stort tak til dem begge for et stort
og flot stykke arbejde.

Efter at have fået bugt med størstedelen af de virusinficerede maskiner der har forstyrret trafikken
på vores netværk, har Bryggenet
nu vendt opmærksomheden mod
forkert opsatte netværk hos brugere. Det drejer sig om routere der
på grund af forkert opsætning opfører sig som DHCP-servere på
Bryggenets netværk.

Telefon-abonnement: 40 kr/md
Samtale (dag): 19 øre/minut
Samtale (nat): 9,5 øre/minut
Oprettelse: 250 kr.

Bryggenets priser

TV lille (8 kanaler): 40 kr/md
TV stor (31 kanaler): 160 kr/md
Oprettelse: 250 kr.
Internet basis: 65 kr/md
Internet stort: 135 kr/md
Oprettelse: 125 kr.

Foreningen Bryggenet
Beboerhjørnet
Leifsgade 7
2300 København S
www.bryggenet.dk
info@bryggenet.dk
Kundeservice:
Tlf.: 48 36 36 02
kundeservice@bryggenet.dk

bryggenet

Når referatet af repræsentantskabsmødet er klart og godkendt,
Bryggenet har afholdt foreningens
vil det blive gjort tilgængeligt på
årlige ordinære repræsentantskabsbryggenet.dk.
møde. Det blev ikke til udvidelser
af Bryggenets store TV-pakke, da Den sidste af de første
repræsentantskabet stemte imod
Med Niels Løchtes afgang ved det
både TV Charlie og 4 Sport. Til
gengæld blev der bevilliget penge nyligt afholdte repræsentantskabstil en omlægning og forbedring af møde sagde bestyrelsen farvel til
den sidste af de frivillige der opforeningens netværk, ligesom der
rindeligt startede Bryggenet op.
også blev valgt en ny bestyrelse.

Repræsentantskabsmøde

