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 Orientering til beboerne 
 
 
Vedr: Etablering af hjemmeside på Internet 
 
 

Jævnfør orienteringen på generalforsamlingen er bestyrelsen nu i gang med at 
etablere Ejerforeningens hjemmeside på Internettet. 
Denne ligger under domænenavnet EF1386.dk og kan altså vises ved at skrive 
www.EF1386.dk  i adressefeltet i Internet Explorer (eller tilsvarende browser). 
 
Hjemmesiden vil indeholde en præsentation af ejendommen, lidt beskrivelse af 
Vesterbro og lokalområdet, en liste over ejendommens beboere samt relevant 
information fra bestyrelsen, herunder referater fra bestyrelsesmøder og økono-
miske nøgletal for Ejerforeningen. 
 
I forbindelse med etableringen af hjemmesiden vil det samtidig blive muligt, at 
tilbyde alle ejere en privat mail-adresse på domænet, således at foreningens 
medlemmer kan læse/skrive e-mails fra en hvilken som helst PC, placeret hvor 
som helst i verden.  Det eneste krav er, at PC’en er koblet på Internet. 
Mail-adresserne vil få formen <Dit_Navn>@EF1386.dk, men kan naturligvis 
også være mere anonyme. Du vælger selv !  (inden for rimelighedens grænser) 
 
Specielt i forbindelse med beboer-listen synes vi, at det vil være relevant, at alle 
beboere kan kontaktes elektronisk, men vi vil naturligvis respektere et krav om 
anonymitet. Hvis du allerede har en mail adresse (men ikke ønsker denne of-
fentliggjort på hjemmesiden), kan din nye mail-box blot videresende alle mails 
til denne – evt. med kopi til en helt tredje adresse. 
 
Hardwaren bag systemet drives af firmaet Azero, som garanterer høj oppetid, 
stor ”fremkommelighed” og meget stor sikkerhed (backup, sikring mod hackere, 
fysisk sikring af installationen). Firmaet kan imidlertid ikke garantere, at du ikke 
kan modtage virus-behæftede mails, så hvis du modtager noget du ikke har 
bedt om, ikke kender afsenderen på eller på anden måde er mistroisk overfor, 
er første regel at lade være med at åbne mail’en – og chek gerne med et virus 
scanner program. Vær specielt opmærksom på ”sjove hilsner” vedhæftet .exe 
filer eller lignende. Sikring mod virus er dit eget ansvar! 
 
Hvis du udfylder og returnerer omstående skema, vil vi konfigurere din nye mail 
adresse efter dine ønsker – alternativt vil du ikke få et link til mail i beboerlisten. 
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Tilbud om privat e-mail adresse hos EF1386.dk  
 
Nej tak, jeg har allerede en adresse i forvejen og ønsker følgende link i beboer-
listen : ___________________________________________ 
 
Ja tak, jeg vil gerne have en privat e-mail adresse hos Ejerforeningen. 
Jeg ønsker følgende navn på min nye mail adresse: 
_________________________________________@Ef1386.dk 
(hvis intet anført fås navnet ”lejlighedXX”) 
 
Jeg ønsker automatisk videresendelse til følgende adresse: 
__________________________________________________ 
 
 
Jeg ønsker automatisk CC til følgende adresse: 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
Navn: 
 
Adresse: 
 
Ejerlejlighed Nr. 
 
Underskrift 
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Vejledning til mail 
 
Skriv www.azero.dk  i adresse linien og klik på Webmail i menuen. 
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Klik på Webmail for at starte selve mail programmet 
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Indtast din e-mail adresse og dit password og tryk på Login. 
Password’et får du (med posten???), når vi har oprettet din mail box. 
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Du kan læse en mail ved at klikke på navnet (i kolonnen Subject). 
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Et eksempel på at e-mails kan også indeholde billeder. 
Husk Logout, når du er færdig (hvis du glemmer dette sker der automatisk time-
out efter ca. 15 minutter ???) 
 
 

 
 
 
 
 
 
End-of-Show  (måske det ville være noget fiksere med en præsentation i ”pulver 
punkt” ???) 


