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Bilag 2: Forslag til kommissorium
Nedenstående er udkast til kommissorium for brugerrådet. 

Formål
Brugerrådet har til formål at styrke dialogen mellem byrådet og brugerne om, hvad der sker med Ishøj Fæl-
lesantenne, og hvorfor det sker. Rådet skal tages med på råd, når der træffes beslutninger om fællesanten-
nen, og skal bidrage til processen med at designe og etablere fællesantennen som en brugerejet antenne-
forening. 

Rådets kompetencer 
Brugerrådet er et rådgivende organ, der rådgiver byrådet om brugernes behov og ønsker hertil.

Rådets opgaver
 Den fremadrettede struktur på fællesantennen

o Proces vedr. overgang til brugerejet antenneforening
o Skal der være én eller flere antenneforeninger?

 Drift af fællesantennen
o Nuværende drift: dialog og samarbejde med koncessionshaver, aftaler med indholdsleveran-

dører, opgradering og renovering af antennenettet samt håndtering af problemer påpeget 
af brugerne 

o Den fremtidige drift: Hvordan skal driften foregå?

Konstituering af brugerråd
Rådets medlemmer konstituerer sig internt, og udpeger formand og næstformand blandt rådets egne med-
lemmer. Hvis medlemmer af rådet udtræder, vælger den gruppe som medlemmet repræsenterer en ny re-
præsentant. 

Rådet eksisterer som udgangspunkt indtil der er oprettet en ny brugerejet antenneforening, hvortil der er 
udpeget en bestyrelse. Herefter nedlægges rådet uden yderligere foranstaltninger.

Byrådet evaluerer én gang årligt rådets virke og sammensætning. 

Samarbejde med Byråd
Rådet samarbejder med byrådet via faste opsamlingsmøder med Økonomi- og planudvalget. Der udpeges 
ikke byrådsmedlemmer til brugerrådet. 

Kommunens rolle i rådet
En repræsentant fra kommunens administration er sekretær for brugerrådet og udarbejder dagsorden og 
referat. 

Afholdelse af møder
Rådets medlemmer er med til at fastsætte rammerne for rådets møder, men byrådet anbefaler, at der af-
holdes 6 møder årligt. 
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Hvem kan være med i rådet?
Repræsentanter fra de fem typer af boliger/bygninger (enkeltstående bygninger, rækkehuse, lejeboliger, 
etageejendomme, landsbylaug), der er medlem af Ishøj Fællesantenne.

Antal medlemmer
Rådet udgøres af 11 medlemmer. Rådet sammensættes, så dets medlemmer som udgangspunkt repræsen-
terer størrelsen på den medlemsgruppe, de repræsenterer.

Valg af medlemmer
Repræsentanter fra alle de 5 bolig/foreningstyper inviteres til informationsmøde. Herefter vælger repræ-
sentanterne medlemmer til rådet efter fordelingsnøglen. 

Eksterne eksperter
Såfremt rådet ønsker det, kan rådets medlemmer udpege eksterne eksperter, der kan deltage i rådet som 
observatører uden stemmeret. Det kan fx være repræsentanter fra andre antenneforeninger, som kan bi-
drage med viden om drift af antenneforeninger. 


