
Brugsaftale

Formål

Brugsaftalen fastsætter vilkårene for medlemskab af foreningen, og for anvendelse af forening-
ens netværk, i henhold til foreningens vedtægter § 10-14.

Indmeldelse

Som medlem kan optages den i vedtægternes § 3-4 nævnte personkreds.

Medlemskab opnås ved at udfylde indmeldelsesblanket og aflevere denne til foreningens besty-
relse.

Når indmeldelsesgebyr er betalt, sørger medlemmet selv for at trække de udleverede netværk-
skabler fra tilslutningspunkt til egen lejlighed efter foreningens gældende regler (foreningen kan
være behjælpelig med dette arbejde). Når første abonnement er betalt oprettes netværksad-
gangen.

Udmeldelse

Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Udmeldelse sker – med mindre
andet er fastsat I foreningens vedtægter, eller bestyrelsen giver sin tilladelse –med en måneds
varsel, og med abonnementsophør til den 15. Tilbagebetaling af indbetalt abonnement kan kun
finde sted hvis vedtægterne forskriver det.

Indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke.
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Abonnementsbetaling

Det månedlige abonnement opkræves kvartalsmæssigt forud over Betalings Service.

Hvis abonnement ikke betales rettidigt, fremsendes en rykker til medlemmet to uger efter for-
faldsdato via e-mail. Er indbetalingen ikke registreret senest to uger efter udsendelse af oven-

stående rykker afbrydes netværksadgangen permanent og medlemmet slettes af medlemslisten.
Medlemmet må så betale nyt indmeldelsesgebyr hvis medlemskab og netværksadgang ønskes
genoprettet.

Ændring af brugsaftale

Bestyrelsen kan I henhold til vedtægternes § 11 ændre brugsaftalen efter behov. Ændringer I
brugsaftalen skal, medmindre ændringernes karakter kræver andet, varsles ved e-mail til for-
eningens medlemmer 14 dage før de træder I kraft.

Medlemmer der finder at ændringerne er af en sådan karakter at de ønsker at anvende vedtæg-
ternes mulighed for at bringe abonnementet til ophør fordi deres vilkår er blevet forringet af den
nye brugsaftale (§11 stk. 2) skal senest 7 dage efter ændringens varsling rette henvendelse til
foreningens bestyrelse.

Anvendelse af netværket

Medlemmer må ikke videresælge adgangen til foreningens netværk til tredjeperson, eller på
anden måde give tredjeperson adgang til netværket. Erhvervsmæssig anvendelse af netværket,
servere m.v. må kun finde sted efter aftale med bestyrelsen. Opsætning af egen server med
direkte adgang til internettet kræver tilladelse fra bestyrelsen.

Medlemmet skal i sin brug af netværket og internettet overholde almindelig netetikette.
Medlemmet skal herunder, men ikke udelukkende, undlade spamming og spredning
(download/upload) af i Danmark forbudte materialer (børneporno m.v.). Medlemmet skal i øvrigt
undlade aktiviteter der kan skade foreningen eller de øvrige medlemmer (f.eks. spredning af
vira). Spinners netværk og internetadgang må ikke anvendes til ulovlige aktiviteter (herunder
hacking og distribution af ophavsrettighedsbeskyttet materiale).

Hvis medlemmets brug af netværket, herunder brug af internettet påvirker de øvrige medlem-
mers mulighed for at anvende netværk/internet kan bestyrelsen/den netværksansvarlige påtale
dette, og anmode medlemmet om at ændre sit forbrugsmønster.
I akutte situationer hvor et medlems brug af netværk/internet skønnes at være til væsentlig
gene for de øvrige medlemmers mulighed for at anvende netværk/internet kan bestyrelsen/den
netværksansvarlige uden forudgående varsel afbryde netværksadgangen. Akutte situationer
omfatter blandt andet groft misbrug af netværket/internetadgangen og blokering af netværket
fx grundet fejl ved et medlems installation. Efter afbrydelsen skal medlemmet hurtigst muligt
underrettes om årsagen til afbrydelsen og vilkårene for genetablering af netværksadgangen.

Følger et medlem ikke en henstilling fra bestyrelsen/den netværksansvarlige om at ændre
adfærd, gentages denne henstilling. Medlemmet informeres samtidigt om, at netværksadgangen
afbrydes hvis henstillingen ikke øjeblikkeligt efterkommes.

For at begrænse etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger kan nye medlemmer kun tilkobles
netværket via et 100 Mbps netkort som overholder den gældende IEEE 802.3u standard.
Medlemmer som allerede er tilsluttet netværket via et sådant kort kan ikke kræve at bevare
deres forbindelse såfremt de skifter til et netkort som ikke følger ovenstående standard. 
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Misbrug og eksklusion

Hvis et medlem har fået afbrudt sin netværksadgang, meddeler bestyrelsen skriftligt medlem-
met årsagerne til afbrydelsen. Af brevet skal fremgå vilkårene for at genoprette forbindelsen.

Finder bestyrelsen at medlemmet groft har misbrugt netværket, eller adgangen til internettet,
kan bestyrelsen permanent afbryde netadgangen, og hermed ekskludere medlemmet. Se også
vedtægterne § 14.

Ekskluderede medlemmer kan kun genindmeldes med tilladelse fra generalforsamlingen, og skal
ved genindmeldelsen betale nyt ind-meldelsesgebyr.

Ansvar og drift

Det enkelte medlem er selv ansvarlig for sine handlinger, foreningen kan ikke gøres ansvarlig for
medlemmernes handlinger, men vil i det omfang det skaber problemer for foreningen eller tred-
jemand (internetudbyder) kunne afbryde medlemmets netadgang.

Foreningen tilstræber at holde netværket og internetadgangen kørende 24 timer I døgnet, men
kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af nedbrud eller fejl på netvær-
ket.

Hvis netværket I en længere periode er ude af drift, kan der refunderes abonnement forholds-
vis, dog fortages ikke refusion for »nedbrud« under 24 timers varighed. Bestyrelsen vurderer
refusions beløbet.

Der ydes ikke refusion hvis afbrydelsen skyldes force majeure, eller hvis afbrydelsen kun omfat-
ter adgangen til internettet.

E-mail adresser

Hvert medlem får tildelt tre e-mail adresser.

Vedtaget enstemmigt på bestyrelsesmøde den 9. januar 2002. Nedskrevet 24. januar 2002.
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