Nyhedsmail nr. 4/2018 fra NyraadNet
Efteråret 2018 byder igen på gratis billetter til håndbold.
I samarbejde med Dansk Kabel TV kan NyraadNet også her i efteråret tilbyde gratis billetter til
TMS Ringsted hjemmekampe i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted.
Billetterne tilbydes som tidligere efter ”først til mølle” princippet. Ønsker du nogle af de gratis
billetter, går du ind på www.nyraad.net under kontakt og udfylder formularen. Du kontaktes
herefter af en fra bestyrelsen.
Planlagte spilledage og –tid i foråret:
 Fredag den 14. september klokken 19.30 mod Mors-Thy Håndbold
 Onsdag den 26. september klokken 18.30 mod Bjerringbro-Silkeborg kampen sendes i TV
 Onsdag den 10. oktober klokken 19.30 mod TTH Holstebro
 Lørdag den 3. november klokken 16.10 mod Ålborg Håndbold kampen sendes i TV
 Onsdag den 21. november klokken 19.30 mod Århus Håndbold
 Onsdag den 28. november klokken 19.30 mod Skjern Håndbold
 Lørdag den 8. december klokken 14.00 mod KIF Kolding
 Lørdag den 22. december klokken 16.00 mod Sønderjyske Herrer
Mailserverens placering.
På forespørgsel fra et medlem om mailsystemet – domænenavnet Nyraad.Net, som administreres
af YouSee (via Dansk Kabel TV), har bestyrelsen undersøgt, om serveren er placeret i Danmark
eller et andet EU-land, samt hvorvidt mails runder en mailserver i USA.
YouSee har oplyst, at den nye mailserver fra august står i Frankrig. YouSee oplyser endvidere, at
de er meget opmærksomme på, at ingen mails eller data vil komme omkring USA.
Retsspørgsmål i den nye kontrakt er efter danske gældende regler.
Der er lavet databehandleraftale mellem TDC og Worldline, som er YouSee nye driftsoperatør.
Opgradering af mailkonti
YouSee har meddelt bestyrelsen, at de snart opgraderer de mailkonti, der er knyttet til NyraadNet
og vores foreningsdomæne. De bliver flyttet til en ny og forbedret mailplatform.
Det betyder, at de af vores medlemmer, der har en mail via NyraadNet, skal logge ind på en ny
måde. Dog kun hvis I bruger webmail. Hvis I bruger en mailklient som fx Outlook eller Mail, vil I
ikke opleve ændringer.
YouSee flytter alle mailkonti over på den nye platform natten til den 25. oktober.
Log ind med YouSee Login – via yousee.dk
I dag logger foreningens medlemmer på webmail via webmail.foreningsmail.dk.
Fra og med den 25. oktober skal I logge ind via mail.yousee.dk.
Når I som foreningsmedlem går ind på webmail.foreningsmail.dk, vil I automatisk blive sendt
videre til den nye login-side.


Alle medlemmer af NyraadNet, som har mailkonti med vores foreningsdomæne vil modtage
en information direkte fra YouSee, om at jeres mail snart flyttes til den ny mailplatform.



Som medlemmer af NyraadNet vil I endvidere modtage en velkomstmail, når jeres mailkonti
bliver flyttet den 25. oktober. Her finder I tips og vejledning til den nye mailplatform.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for NyraadNet

