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Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 22. august 2019, kl. 17:00 – 19:30 – Brohuset  

Deltagere Brugerråd 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Thomas Brokmann 

Kim Badawey 

Diana Hemdrup 

Christian Knudsen 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

 

Afbud fra: Wagn Jensen, Raja Shiraz Khan, Martin Guldager, Bjarne 

Børgesen, Jørgen Ole Mortensen    

 
Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra foregående møde (3. juli 2019) 

3. Nyt fra administrationen 

a. Status for tidsplan for arbejde med governance i forlængelse af mødet 3. juli med Kim og 

Henrik 

b. Status for overvejelser vedrørende transmission fra Premier League kampe, der udgår af 

6’eren 

c. Status for drift og opfølgning, herunder nyt fra møder med Kabelplus og Brix & Kamp 

4. Nyt fra forretningsudvalget 

a. Information om møde med borgmesteren og kommunaldirektøren 19. august 2019 

b. Håndtering af henvendelse fra Kabelplus om bedre og billigere bredbånd, mere fiber og me-

re fleksible TV-pakker 

5. Beslutning om fokusområder 2. halvår 2019, jf. særskilt oplæg 

a. danne arbejdsgrupper – FU foreslår følgende 

i. brugerundersøgelse 

ii. dannelse af forening 

iii. information 

iv. overdragelse 

6. Nyhedsbrev 

7. Udestående opgaveliste - status 

8. Eventuelt 

9. Næste møde /Mødeplan 

a. aftale dato for workshop 



Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Der var 6 medlemmer af brugerrådet til stede. For at rådet er beslutningsdygtigt, skal der være mindst 2/3 af 

medlemmerne til stede. Det blev besluttet at gennemføre mødet med forbehold for eventuelle indsigelser fra 

de fraværende 5 medlemmer (samme procedure som ved tidligere brugerrådsmøder). 

 

AAB 55 havde forud for mødet sendt en e-mail til brugerrådets medlemmer og IK. Henrik havde forud for 

mødet foreslået e-mail drøftet som et ekstraordinært dagsordenspunkt. Det blev besluttet at sætte e-mailen på 

dagsordenen som nyt punkt 4A. 

 

 

Ad 2. Referat fra foregående møde  

 

Referat godkendt.  

 

 

Ad 3. Nyt fra administrationen 

 

a. Status for tidsplan for arbejde med governance i forlængelse af mødet 3. juli med Kim og Henrik 

Den 3. juli blev der afholdt et møde om IFA’s governancestruktur. Kim og Henrik deltog fra brugerrådet, 

Inge og Cæcilie deltog fra Ishøj Kommune.  

Formålet med mødet var at drøfte administrationens drift af IFA og samarbejde med Kabelplus mhp. at sikre, 

at der er tilstrækkelig opfølgning og kontrol med driften af IFA. Mødet afholdt i forlængelse af møde om 

sikkerhed og governance 3. juni 2019, hvor governancedelen ikke blev nået.  

På mødet blev det aftalt, at administrationen arbejder på at tydeliggøre opfølgning fra tidligere møder i refe-

raterne fremadrettet, og at der er forståelse for håndteringen af opfølgningen på øvrige emner, se separat 

referat fra mødet om governancestruktur. Der var ikke enighed om brugerrådets ønske om en forstærket 

kommunikation vedrørende ændrings- og problemhåndtering/-styring.  

 

b. Status for overvejelser vedrørende transmission fra Premier League kampe, der udgår af 6’eren 

Tv-kanalen 6’eren, som er placeret i fuldpakken, mister i andet halvår af 2019 rettighederne til at vise en stor 

del af de Premier League fodboldkampe, der indtil nu er blevet vist på kanalen. Yousee har købt rettigheder-

ne til at vise disse kampe, og kampene vil fra efteråret blive sendt på Yousee’s kanal Xee.  

Ishøj Fællesantenne kan pt. ikke tilbyde kanalen Xee.  

IFA er i kontakt med Yousee mhp. at få et tilbud på at købe rettigheder til at vise kanalen. Yousee har endnu 

ikke præsenteret en mulig aftale med IFA.  

 

Brugerrådet gør opmærksom på, at tabet af Premier League kampene vil berøre mange af IFA’s brugere. 

Brugerrådet ser udfordringerne, som skyldes markedsvilkårene på tv-kanaler. Det er muligt for brugerne at 

købe adgang til streaming af Premier League kampene på internettet. Brugerrådet opfordrer IK til at oriente-

re IFA’s brugere om ændringerne i mellempakkens indhold.  

  

c. Status for drift og opfølgning, herunder nyt fra møder med Kabelplus og Brix & Kamp 

Brugerrådet efterspørger en opgørelse over, hvilket udstyr der findes i IFA’s hovedstation, og hvem der ejer 

udstyret. Det blev aftalt, at IK følger op.  

 

IK oplyste, at der løbende har været ført tilsyn med hovedstationens brandslukningsanlæg. Tilsynet har ikke 

gjort indsigelse mod manglende lukning af kabelgennemføringer i hovedstationens ydre vægge.  

 



Af referat fra sidste statusmøde med Brix og Kamp, Kabelplus og IK fremgår, at det drøftes, hvordan man 

skal håndtere de skabe i IFA’s anlæg, der bør udskiftes. IK oplyser, at skabenes stand ikke påvirker signal og 

stabilitet hos brugerne, og derfor er der ikke blevet prioriteret en renovering heraf tidligere. Emnet drøftes 

igen på det næste statusmøde med Brix og Kamp, Kabelplus og IK. 

 

 

Brugerrådet bemærker, at der er mange strømsvigt i kommunen. Strømsvigtene fremgår af driftloggen for 

IFA. IK bekræfter, at der generelt er mange strømsvigt i kommunen, og at berører alle. IFA kan være særligt 

berørte fordi systemerne – selv med et lille strømsvigt, som nærmest ikke mærkes, kan blive påvirket. IK har 

løbende dialog med Radius herom. 

 

 

Ad 4. Nyt fra forretningsudvalget 

 

a. Information om møde med borgmesteren og kommunaldirektøren 19. august 2019 

Den 19. august blev der holdt møde med repræsentanter fra brugerrådet, Borgmesteren og Kommunaldirek-

tøren.  Fra brugerrådet deltog Henrik og Jørgen. 

Brugerrådet havde ønsket mødet for at sikre, at brugerråd og IK arbejder i samme retning og for at drøfte 

IFA’s it-sikkerhed.  

 

På mødet blev det aftalt, at brugerrådet i det omfang det er muligt, fremover får en uddybende forklaring af 

politikernes beslutninger vedr. IFA.  

 

Borgmesteren gav udtryk for, at en undersøgelse ikke skal koste en uforholdsmæssigt stort beløb. Brugerrå-

det henviste til notat af 21/3-2019 sendt til ØPUs medlemmer med anbefalingerne til en undersøgelse. 

 

Vedr. overdragelse af IFA 

På mødet orienterede IK om, at Horten advokater var på vej med et notat, hvori det ville blive konkluderet, at 

kun TV-delen af IFA kan overdrages vederlagsfrit til brugerne. Internetdelen skal overdrages på markedvil-

kår. Horten peger på, at det er at betragte som økonomisk støtte hvis en kommune overdrager sin kommunale 

antenneforening til en privat antenneforening. Og denne økonomiske støtte er kun lovlig, hvis det handler om 

en lovlig kommunal opgave, som fx levering af tv. Det gælder derimod ikke levering af internet, som skal 

ske på markedsmæssige vilkår. 

Der findes fortilfælde, hvor kommuner for 10-20 år siden har overdraget deres antenneanlæg til private an-

tenneforeninger. Byrådet har på temamøde haft besøg af Lejre Kabelnet, der netop fortalte om overdragelsen 

af fællesantennen fra Lejre Kommune. Lejre Kabelnet blev etableret i 2006. Forudsætningerne for antenne-

drift har imidlertid ændret sig de seneste 10-20 år. Med tiden er internet blevet en stadig mere central leve-

rance for antenneforeninger og tv en tilsvarende mindre central leverance.  

Advokaternes notat ville blive fremlagt for Økonomi- og Planudvalget som et åbent dagsordenspunkt den 26. 

august, og brugerrådet ville få dagsordenspunktet og notatet tilsendt i løbet af fredag d. 23. august. 

 

Brugerrådet inviteres til et temamøde med Økonomi- og Planudvalget den 23. september kl. 16-17, hvor det 

skal drøftes, hvad der skal ske med fællesantennen. 

 

Brugerrådet aftalte, at brugerrådet skal overveje muligheder, og hvad der kan være den bedste løsning for 

brugerne i den nye situation. Disse overvejelser skal gøres, inden mødet om IFA’s fremtid med Økonomi- og 

Planudvalget.   

Der er aftalt møde mellem Borgmesteren, kommunaldirektøren og repræsentanter for brugerrådet den 2. 

september kl. 13.45-14.45. 



 

b. Håndtering af henvendelse fra Kabelplus om bedre og billigere bredbånd, mere fiber og mere flek-

sible TV-pakker 

Henrik var 24. juli blevet ringet op af Kenneth Christensen fra Kabelplus. Kabelplus vil gerne have mere 

dialog med brugerrådet om produktudviklingen. Efter aftale var dette blevet beskrevet nærmere i en e-mail 

fra samme dag. Heri nævnes konkret ønske om hurtigere og billigere bredbånd, mere fiber i IFA og mere 

fleksible TV pakker. Ifm. sidste punkt henviste Kabelplus til, at 6’eren jo mister retten til at sende Premier 

League kampe. 

 

Henrik havde givet tilsagn om, at tage henvendelsen op på førstkommende møde i brugerrådet, dvs. dette 

møde. 

 

Det blev aftalt, at Henrik sender e-mail til Kabelplus om, at vi har nedsa en arbejdsgruppe, der skal arbejde 

med IFA’s produkter og priser (se nærmere under punkt 5). Der vil i gruppens regi blive taget kontakt til 

Kabelplus. 

 

Ad 4A. E-mail af 22. august 2019 kl 9.30 fra Wagn Jensen på vegne af AAB 55 
 

AAB 55 havde om morgenen på mødedagen sendt afbud til mødet. Det fremgik, at der er afdelingsmøde 25. 

september, hvor tilknytningen til IFA er på dagsordenen. Herefter vil AAB 55 vurdere fra møde til møde, 

hvad man vil deltage i, hvis det besluttes at blive i IFA. 

 

AAB 55 anmodede om at det af referaterne fra brugerrådets møder fra møder, hvor AAB 55 ikke deltager 

skal fremgå, at beslutninger er taget af brugerrådets flertal. 

 

Endelig oplyste AAB 55, at man havde bedt Waoo og YouSee om tilbud for levering og, at man på anmod-

ning havde modtaget et tilbud fra Kabelplus. 

 

For så vidt angår oplysningen om, at AAB 55, såfremt foreningen bliver i IFA fremover kun vil deltage i 

visse møder, anmodede brugerrådet IK om at fremlægge en vurdering af overensstemmelsen med byrådets 

intentioner med brugerrådet. IK svarede, at det havde Ishøj Kommune ingen kommentarer til.  

 

Med hensyn til oplysningen om, at Kabelplus har afgivet særskilt tilbud til ABB 55 om levering, vurderede 

brugerrådet, at tilbuddet kan være i strid med loyalitetsforpligtelserne i kontrakten. Brugerrådet anmodede IK 

om en vurdering heraf. 

 

Endelig besluttede brugerrådet, at forretningsudvalget umiddelbart efter mødet skulle skrive en e-mail til 

AAB 55, hvoraf det skulle fremgå, at referater udarbejdes i henhold til brugerrådets forretningsorden. Det 

fremgår heraf, at det er de tilstedeværende medlemmer, som træffer beslutninger. 

 

 

Ad 5. Beslutning om fokusområder 2. halvår 2019, jf. særskilt oplæg 

 

Forud for mødet var forretningsudvalgets forslag til fokusområder for 2. halvår af 2019 blevet fremsendt. 

 

I lyset af oplysningerne fra pkt. 4 besluttede brugerrådet at udskyde drøftelser om fokusområder for 2. halvår 

af 2019.  

Brugerrådet besluttede i stedet at nedsætte to arbejdsgrupper:  

 

 En arbejdsgruppe, som skal forberede brugerrådets input til temamødet med ØPU om, hvordan bru-

gerrådet ser fællesantennens fremtid? Arbejdsgruppen mødes den 4. september kl. 16-19 og IK del-



tager i mødet. Arbejdsgruppen består pt. af Kim, Thomas, Preben og Henrik. Andre medlemmer af 

brugerrådet er meget velkomne til at deltage i møde den 4/9.  

 

 En arbejdsgruppe, som skal drøfte IFA’s produkter og priser. Arbejdsgruppen satser på at mødes i 

midten af september. Gruppen består af Thomas, Preben, Diana, Henrik. Henrik koordinerer møde-

tidspunkt.  

 

 

Ad 6. Nyhedsbrev 

 

Det blev aftalt, at Preben udarbejder et udkast til et nyhedsbrev.  

Nyhedsbrevet skal beskrive brugerrådets fokusområder for efteråret, samt beskrive brugerrådets reaktion på, 

at IFA ikke kan overdrages vederlagsfrit til en privat antenneforening. 

 

 

Ad 7. Udestående opgaveliste - status 

 

Punktet udskudt. Kim oplyste, at han havde gennemgået listen, og at mange af punkterne allerede var løst. 

 

 

Ad 8. Eventuelt 

 

Brugerrådet ønsker at vide, om IK får oplysninger fra Kabelplus om henvendelser fra Domstolene vedr. ud-

levering af data ifm. piratkopiering. Aftalt, at IK følger op.  

 

IK oplyste, at der til næste brugerrådsmøde vil være et oplæg til IK’s tv-priser og produkter for 2020. IK 

oplyste desuden, at det er planlagt at fremlægget et punkt til politisk behandling i ØPU omkring priser og 

produkter i september. Denne tidsplan skyldes, at brugerrådet og ØPU ønsker, at der skal være en varsling på 

ca. 3 måneder for en evt. prisregulering. 

 

 

Ad 9. Næste møde / Mødeplan 

 

Næste ordinære brugerrådsmødemøde er planlagt til den 16. september.  

 

Det blev aftalt, at der skal findes en lørdag, hvor der kan holdes en workshop, hvis det bliver nødvendigt. 

Cæcilie koordinerer mulige datoer med Henrik.   

 

 

 


