STRATEGI FOR EGNSNETTET 2018-2023
Vedtaget på generalforsamling 2020
Strategi 2018-2023:
Målsætning:
I løbet af en 5 års periode at udbyde internetadgang med større kapacitet, stabilitet og
driftssikkerhed. Opgraderingen gennemføres gradvist for ca. 30% af brugerne pr. år.
Abonnements pris:
100,- kr./md. som basispris med mulighed for differentieret pris afhængig af ydelse. Dog
kan mindre stigning blive aktuel, hvis det er nødvendigt for at gennemføre opgraderingen.
Ydelse:
Internet med mindst 40-60 Mb, så der eksempelvis kan streames tv problemfrit.
Teknik:
Nyt sendeudstyr, eksternt/købt arbejde i bedst mulig balance mellem hensynet til økonomi
og til opnåelse af målsætningen.
Økonomi:
Intet egentligt opsparingsmål. Foreningens kapital, der ved årsskiftet 2017/18 udgjorde
1½ mio. kr., kan anvendes til opfyldelse af strategien. Det skal dog tilstræbes, at formuen
som udtryk for likviditet udgør en reserve på ikke under ca. ½ mio. kr. til afholdelse af
uforudsete udgifter.
Synlighed:
Kontakt til presse for omtale af foreningens arbejde eksempelvis, når strategiens mål er
opnået for en gruppe brugere.
Evaluering:
Årligt forud for generalforsamlingerne.

Strategien kræver ikke ændring af foreningens vedtægter. Strategien tager udgangspunkt i
formålsbestemmelsen, der i § 2 taler om højhastigheds internetadgang på rimelige vilkår gennem
ikke kommerciel drift.
Der er med opgradering af 30% af brugerne årligt og en samlet periode på 5 år indlagt en buffer i
forhold til strategiens planlagte varighedsperiode. Den praktiske gennemførelse kan således ske
under hensyn til den valgte teknik samt de økonomiske og mandskabsmæssige ressourcer. Der
åbnes for køb af ekstern assistance, idet det dog fortsat er frivilligheden, der er Egnsnettets
omdrejningspunkt og eksistensgrundlag.
I det omfang de nye løsninger optimalt sikres ved bestemte løsninger mht. trådløs routning hos
brugerne, åbnes mulighed for levering af udstyr til brugerne.
De årlige evalueringer kan eksempelvis foregå som kortfattede brugerundersøgelser eller som
enkle konstateringer af status mht. opfyldelse af strategiens mål.
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