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Formål
Brugsaftalen fastsætter vilkårene for brugen af foreningens netværk, i henhold til foreningens
vedtægter §23.

Tilmeldelse og frameldelse
Tilmeldelse som bruger sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Når første abonnement er
betalt oprettes netværksadgangen.
Frameldelse som bruger sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Frameldelse sker, med
mindre andet er fastsat i vedtægterne, eller bestyrelsen giver tilladelse til det, med en måneds
varsel, med abonnementsophør til den førstkommende 1.
Tilbagebetaling af indbetalt abonnement kan kun finde sted hvis vedtægterne foreskriver det, eller
bestyrelsen giver sin tilladelse.

Abonnementsbetaling
Brugere af AB Absalonsgade 24’s netværk betaler et fast månedligt abonnement, som opkræves
forud over huslejeindbetalingen. Betalingen dækker hele husstanden.
Det månedlige abonnement fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling.

Ændring i brugsaftalen
Bestyrelsen kan i henhold til vedtægternes §23 ændre brugsaftalen efter behov.
Ændringer i brugsaftalen skal, medmindre ændringernes karakter kræver andet, varsles ved e-mail
til brugerne senest 14 dage inden de træder i kraft.

Anvendelse af netværket
Brugerne må ikke videresælge adgangen til foreningens netværk til tredjeperson, eller på anden
måde give tredjeperson adgang til netværket.
Erhvervsmæssig anvendelse af netværk, 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 netikette.
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Medlemmet skal herunder, men ikke udelukkende, undlade spamming og spredning/download 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).
AB Absalonsgade 24’s netværk og Internetadgang må ikke anvendes til ulovlige aktiviteter
(herunder hacking).
Hvis brugerens brug af netværket, herunder Internettet, påvirker de øvrige brugeres mulighed for
at anvende netværk/Internet kan bestyrelsen påtale dette, og anmode brugeren om at ændre sit
forbrugsmønster.
Hvis der er tale om groft misbrug af netværket/Internetadgangen, eller hvis netværket blokeres,
eller på anden vis sættes ud af kraft på grund af fejl ved et medlems installation, eller pga. egentligt
misbrug, kan bestyrelsen uden forudgående varsel afbryde netværksadgangen.
Følger en bruger ikke en henstilling fra bestyrelsen om at ændre adfærd, gentages denne
henstilling. Medlemmet informeres samtidig om, at netværksadgangen afbrydes hvis henstillingen
ikke øjeblikkeligt efterkommes.

Ansvar og drift
Den enkelte bruger er selv ansvarlig for sine handlinger. Foreningen kan ikke gøres ansvarlig for
brugernes handlinger, men vil i det omfang de skaber problemer for foreningen eller tredjemand
(f.eks. Internetudbyder) kunne afbryde brugerens 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 netværket.
Hvis netværket i en længere periode er ude af drift refunderes abonnementet forholdsvis i det
omfang foreningen ydes en tilsvarende refusion fra sin internetudbyder.
Der ydes ikke refusion hvis afbrydelsen skyldes force majeure, eller hvis afbrydelsen kun omfatter
adgangen til Internet.
*****
Vedtaget på generalforsamling den 29-04-2004, brugsaftalen træder i kraft den 16-06-2004.
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