
 

 

 

Mødereferat – Opstillingsmøde til brugerråd for Ishøj Fællesantenne 

Tid og sted 28. maj 2018, kl. 16:00 – 17:00 – Ishøj Rådhus  

 

Dagsorden 

 Velkomst 

 Referat fra sidst 

 Procedure for valget 

 Kandidater opstilles 

 Opsamling og næste step (valg den 12. juni) 

 

Referat fra informationsmøde: 

Kommentar til referatet: Et spørgsmål fra bord 1 er ikke kommet med i referatet. Spørgsmålet lød:  

"Er det juridisk vurderet, om det er lovligt, at der ikke er konkurrence om højhastigheds internet 

forbindelse?" Spørgsmålet blev stillet ud fra en overvejelse om, hvorvidt der kan være risiko for, at 

utilstrækkelig konkurrence på området kan blive rejst som en sag overfor en eventuel 

antenneforening, der overtager den kommunale fællesantenne i sin nuværende udformning. 

Dette indgår i referatet på linje med de andre spørgsmål og punkter.  

 

Procedure for valget - præsenteret af Inge Sørensen, Ishøj Kommune 

På baggrund af drøftelserne til informationsmødet er der udarbejdet et forslag til en valgprocedure 

for valg til brugerrådet. Proceduren besluttes endeligt af Økonomi- og Planudvalget den 28. maj.  

Der lægges op til følgende valgprocedure: 

Den 12. juni afholdes valg af de 11 repræsentanter, som skal udgøre brugerrådet for Ishøj 

Fællesantenne. Brugerrådets medlemmer vælges af bestyrelserne i de boligselskaber, 

grundejerforeninger og bylaug, der er medlem af Ishøj Fællesantenne. Hvis der inden for en 

kategori kun stiller det antal kandidater op, som skal vælges til rådet, er disse kandidater valgt ind 

uden kampvalg.  

Der har været drøftet forskellige modeller for stemmeproceduren. For at gøre stemmeproceduren så 

enkel som muligt, foreslås følgende model:  

 I de tre stemmekategorier ”rækkehuse”, ”etageboliger” samt ”landsbylaug og fritstående 

bygninger” har alle bestyrelser 1 stemme.  



 I kategorien ”almene boligselskaber” er der meget stor forskel på antallet af medlemmer i de 

tre boligselskaber. Vejleåparken er markant større end de to små boligselskaber. Det 

foreslås, at Vejleåparken får 2 repræsentanter, og Musvitten og Baldershus sammen får 1 

repræsentant i brugerrådet. De 3 bestyrelser får hver 2 stemmer på kandidater fra 

Vejleåparken og 1 stemme til kandidaterne for de små boligselskaber. Det betyder, at alle tre 

bestyrelser har stemmeret på alle kandidater, og at der sker en vægtning af store og små 

foreningers andel af repræsentanter. Modellen er umiddelbart enkel at administrere.  

 Det har ikke været muligt at finde en beboer på kommunens pleje- og ældreboliger, der 

ønsker at sidde i brugerrådet. Det foreslås derfor, at beboer- og pårørenderådene på Torsbo 

og Kærbo vælger en pårørende, der kan repræsentere beboerne i brugerrådet.  

Stemmerne optælles straks på valgdagen, og ved stemmelighed mellem flere kandidater, afholdes 

en fornyet runde, hvor alle i ”stemmekategorien” igen stemmer på de kandidater, der har 

stemmelighed, og som er afgørende for valg til brugerrådet. Ved fortsat stemmelighed trækkes lod. 

Optælling af stemmer sker af Inge Sørensen og Cæcilie Færch, samt en anden administrativ 

medarbejder, der kontrollerer optællingen.   

 

Den foreslåede valgprocedure blev drøftet blandt de fremmødte borgere, som havde følgende 

kommentarerer:  

Vedr. almene boliger:  

 Det bør overvejes, om der kan vælges én repræsentant fra hver af de tre boligforeninger, 

frem for 2 fra Vejleåparken og én fra enten Baldershus eller Musvitten.  

 Hvis det besluttes, at Vejleåparken får 2 pladser i brugerrådet, foreslog Musvitten og 

Baldershus valgproceduren ændret, således at Vejleåparken ikke kan stemme på den tredje 

kandidat fra de almene boligselskaber. Såfremt der opstår stemmelighed, kan der trækkes 

lod.  

Vedr. valghandlingen 

 Grundejerforeningerne og landsbylaugene foreslog, at der kan stemmes ved fuldmagt, da det 

så vil være muligt at få flere til at stemme.  

 En person kan godt stemme på vegne af bestyrelsen i dennes egen forening, selvom 

personen ikke er medlem af bestyrelsen. Men ikke på vegne af andre foreninger.  

 I tilfælde af sygdom, der forhindrer fremmøde på valgdagen, skal dette meldes til 

kommunen, så der kan findes en løsning.  

Vedr. opstilling af kandidater 

 Opstilles en kandidat, som ikke er valgt ind i en bestyrelse, skal opstillingen godkendes af  

 Økonomi- og Planudvalget.  

 Opstilles færre kandidater i en kategori, end der er afsat pladser til, vil brugerrådet blive et 

medlem mindre. Pladserne kan ikke overgå til kandidater i en anden kategori.  

 



Alle forslag blev forelagt Økonomi- og Planudvalget, der holdt møde umiddelbart efter 

opstillingsmødet.  

 

Kandidater opstilles 

Følgende kandidater er opstillet til brugerrådet:  

Etageboliger (2 pladser) 

 Jørgen Ole Madsen fra Abf. Centerparken 

Rækkehuse (2 pladser) 

 Bjarne Børgesen fra Grf. Strandgårdsparken 

 Pernille Møller fra Grf. Strandgårdsparken 

Almene boligselskaber (3 pladser) 

 Klaus fra Vejleåparken 

 Wagn fra Vejleåparken 

 Thomas Hjorth fra KAB Baldershus 

 Bo Hørbye fra PAB Musvitten 

Ældre- og Plejeboliger (1 plads) 

 John Christensen fra Torsbos bruger- og pårørenderåd  

Landsbylaug og fritstående bygninger (3 pladser) 

 Jon Kruse Povlsen fra Grf. Jægerkroen 

 Henrik Kjølberg fra Grf. Ørnekærgård 

 Thomas Brokmann fra Grf. Landsbyen 

 Preben Hansen fra Tranegilde Landsbylaug 

 

 

Følgende repræsentanter er valgt direkte ind i brugerrådet: 

Etageboliger  

 Jørgen Ole Madsen fra Abf. Centerparken 

Rækkehuse  

 Pernille Møller fra Grf. Strandparken 

 Bjarne Børgesesn fra Grf. Strandparken 



Ældre- og Plejeboliger  

 John Christensen fra Torsbo bruger- og pårørenderåd  

 

Der bliver kun én repræsentant for etageboliger i brugerrådet, da der kun er stillet én kandidat op. 

Dermed kommer brugerrådet til at bestå af 10 frem for 11 medlemmer.  

 

Følgende kandidater er opstillet til valg:  

Landsbylaug og fritstående bygninger  

 Jon Kruse Povlsen fra Grf. Jægerkroen 

 Henrik Kjølberg fra Grf. Ørnekærgård 

 Thomas Brokmann fra Grf. Landsbyen 

 Preben Hansen fra Tranegilde Landsbylaug 

Almene boligselskaber  

 Klaus fra Vejleåparken 

 Wagn fra Vejleåparken 

 Thomas Hjorth fra KAB Baldershus 

 Bo Hørbye fra PAB Musvitten 

 

Valg til brugerrådet afholdes den 12. juni kl. 17 på Ishøj Rådhus.  

Kandidatlister og den besluttede valgprocedure offentliggøres på kommunens hjemmeside.   

 

Til almindelig orientering efterfølgende 

Opfølgning: Økonomi- og Planudvalgets beslutning om valgproceduren  

Økonomi- og Planudvalget har tiltrådt den foreslåede valgprocedure med én tilføjelse: at 

Vejleåparken ikke kan stemme på den 3. kandidat fra de små boligselskaber.  

Det betyder, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt, samt at Vejleåparken har to pladser i 

brugerrådet og de to små boligselskaber en plads. 


