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Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 29. april 2020, kl. 17:00 – 19:30, Videomøde 

Deltagere Brugerråd 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Thomas Brokmann 

Kim Badawey 

Christian Knudsen 

Bjarne Børgesen  

 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

Afbud fra Diana Hemdrup, Kasper de la Cour, Jørgen Ole Mortensen, 

Wagn Jensen 

Fravær uden afbud fra Raja Shiraz Khan 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra foregående møde (26. marts 2020) 

3. Status vedr. Kabelplus 

a. Drift og opfølgning - information om seneste møder – referater udsendes inden mødet 

(til efterretning, behandles kun, hvis der er spørgsmål) 

b. Gullestrup.net – status 

c. Brugerrådets overvejelser vedrørende ”Ishøj Ny Antenneforening” 

4. Status for fiberudrulning 

a. Evaluering og status for brugerrådets aktiviteter 

b. TDC NET’s informationsaktiviteter, herunder status for tilkendegivelser 

c. Ishøj Kommunes informationer 

d. Det videre arbejde 

5. Status for processen vedrørende salg af fællesantennen 

a. Status for salgsmaterialet 

b. Brugerrådets eventuelle input 

6. Nyt fra administrationen 

a. e-mail domæne ishoejby.dk 

b. Implementering af nye internetpriser pr. 1. april 2020 (opfølgning fra sidste møde) 

7. Nyhedsbrev 

8. Eventuelt 

9. Næste møde(r) /Mødeplan 

a. Ordinært brugerrådsmøde tirsdag, d. 26. maj 2020 kl. 17 – 19.30 

b. Er der noget til mødeplanen for 1. halvår? 



Rammer for mødet 

To af brugerrådets medlemmer er indtrådt i bestyrelsen for den såkaldte "Ishøj Ny Antenneforening", der er 

stiftet på foranledning af Kabelplus, Ifølge hjemmesiden www.ishoejnyantenneforening.dk har denne "ny 

antenneforening" til formål at købe Ishøj Fællesantenne.  

Henrik havde efter aftale i forretningsudvalget forud for mødet meddelt de pågældende, at han som følge af 

medlemskabet af bestyrelsen for den ”ny antenneforening” anså dem for inhabile i forhold til brugerrådets 

arbejde. Brugerrådet var enigt i denne opfattelse. Medlemmer af bestyrelsen for den ”ny antenneforening” 

repræsenterer en mulig køber af fællesantennen og varetager en sådan mulig købers interesser. Brugerrådet har 

derimod blandt sine opgaver at rådgive Ishøj Kommune i forbindelse med de igangværende overvejelser om 

kommunens salg af fællesantennen. 

Brugerrådet vurderede, at man ikke samtidig kan repræsentere køberinteresser via medlemskab af bestyrelsen for 

den "ny antenneforening" og deltage i rådgivningen af Ishøj Kommune som sælger via medlemskab af 

brugerrådet. 

IK oplyste, at kommunen vurderede, at inhabiliteten alene omfatter det påtænkte salg af fællesantenne. 

Brugerrådet vurderede, at de emner, der bliver drøftet i brugerrådet alle på en eller anden måde har relation til 

det påtænkte salg af fællesantenne..  

De tilstedeværende medlemmer besluttede at skrive til Økonomi- og Planudvalget (ØPU) med forslag om, at 

Wagn Jensen og Jørgen Ole Mortensen medlemskab af brugerrådet ophæves. Det blev aftalt, at henvendelsen til 

ØPUs medlemmer skulle fremsendes via administrationen. Brugerrådet ønsker, at afdelingsbestyrelsen for hhv. 

AAB 55 og bestyrelsen for Centerparken anmodes om at udpege nye medlemmer af brugerrådet til afløsning for 

de pågældende. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt 

 

 

Ad 2. Referat fra foregående møde (26. marts 2020) 

 

Referat blev godkendt.  

 

 

Ad 3. Status vedr. Kabelplus 

 

a. Drift og opfølgning - information om seneste møder – referater udsendes inden mødet 

Grundet corona-situationen, er statusmøde mellem IK og  Kabelplus udsat. Der har ikke været afholdt møde 

siden sidste brugerrådsmøde, men møde er planlagt virtuelt til d. 6/5.  Der er derfor ikke nyt om driftsstatus.  

 

http://www.ishoejnyantenneforening.dk/


b. Gullestrup.net – status 

Preben er fortsat i dialog med Kabelplus om Gullestrup.net. Der arbejdes bl.a. med, hvordan spamfiltre kan 

tilpasses.  

 

c. Brugerrådets overvejelser vedrørende ”Ishøj Ny Antenneforening” 

Brugerrådet har læst informationer fra Kabelplus om Ishøj Ny Antenneforening via hjemmesiden 

www.ishoejnyantenneforening.dk samt fremskaffet dagsorden og forslag til vedtægter til stiftende 

generalforsamling. Brugerrådet har ikke haft noget at gøre med etableringen af foreningen. 

Brugerrådet vurderer, at hvis en ”forening” kommer til at stå som formel køber af Ishøj Fællesantenne vil der 

være risiko for, at nuværende fællesantennekunders rettigheder vedrørende forsyning af ydelser fra 

fællesantenne samt vilkår for medlemskab i forbindelse med overdragelse ikke tilgodeses, hvis de ikke ønsker at 

melde sig ind i foreningen. Det blev drøftet, at brugerrådet forventer, at Ishøj Kommune sikrer, at en sikring af 

medlemmernes vilkår og vurdering af nye vedtægter skal beskrives i salgsmaterialet, hvis en ”forening” får 

mulighed for at blive prækvalificeret. 

 

Ad 4. Status for fiberudrulning  

FU har afholdt statusmøde med TDC NET om fiberudrulning i Ishøj. Status er, at 630 husstande har 

tilkendegivet interesse for fiberudrulning. TDC arbejder på at kunne give en mere detaljeret oversigt over, 

hvordan tilkendegivelserne fordeler sig på lokalområderne i kommunen.  

TDC NET forventer, at de i uge 19 eller 20 kan sende informationsmateriale om TDC NETS fibertilbud ud til en 

stor del af husstandene i Ishøj. Det blev aftalt, at Henrik afklarer, om TDC NET også sender 

informationsmaterialet til Strandgårdsparken.  

TDC NET overvejer, om de vil afholde et såkaldt webinar, dvs. et virtuelt borgermøde, som erstatning for det 

fysiske borgermøde, der var planlagt. Brugerrådet bakker op om dette tiltag, dog med forbehold for, at det er 

vigtigt, at teknikken fungerer.  

Brugerrådet har drøftet med TDC NET, om den formulering for samtykke, som afgives, når man tilkendegiver 

interesse for fiberudrulning på TDC NETs hjemmeside, kan justeres. Brugerrådet har hørt, at formuleringen kan 

misforstås som en generel accept til, at TDC NET må kontakte pågældende med tilbud om salg af produkter.. 

TDC NET vender tilbage.  

TDC NET oplyste, at de ikke følger de politiske drøftelser om udformning af nye retningslinjer for 2020 for 

bredbåndspuljen. Brugerrådet ønsker at forsøge at påvirke de politiske forhandlinger om bredbåndspuljen, om 

det blev derfor aftalt, at Henrik tager kontakt til Energiministeriet mhp at finde ud af, hvornår forhandlingerne 

for den nye pulje går i gang.  

 

http://www.ishoejnyantenneforening.dk/


Ad. 5. Status for processen vedrørende salg af fællesantennen 

a. Status for salgsmaterialet 

Kommunen arbejder i øjeblikket på at udarbejde det endelige salgsmateriale for Ishøj Fællesantenne. Det 

færdige salgsmateriale for fællesantennen fremlægges til byrådets drøftelse og beslutning den 2. juni. Hvis 

byrådet beslutter, at IFA skal sælges, forventes salgsmaterialet offentliggjort den 15. juni 2020. 

 

b. Brugerrådets eventuelle input 

Brugerrådet drøftede principper for salgsmaterialet, herunder hvordan brugerrådet mener, at potentielle købere 1) 

kan blive prækvalificeret, og 2) hvilke tildelingskriterier der skal lægges til grund for udvælgelse af den endelige 

køber.  

Det blev aftalt, at administrationen sender brugerrådets input til salgsmaterialet sendes videre til byrådet, så det 

er med på mødet 5. maj 2020.  

 

Ad 6. Nyt fra administrationen 

a. e-mail domæne ishoejby.dk 

Ingen bemærkninger hertil fra administrationen. Brugerrådet ønsker fortsat, at de nuværende brugere af e-mail 

domænet også kan bruge det efter det påtænkte salg af fællesantennen. Ifølge opslag på DK-Hostmaster tilhører 

domænet i dag Ishøj Kommunes It-afdeling.  

 

b. Nye internetpriser pr. 1. april  

Det blev besluttet i forbindelse med fastsættelse af priser for TV og internet på Byrådets møde, at Kabelplus 

skulle implementere nye internethastigheder og priser pr. 1. april 2020. De forbrugere, der skulle have hævet 

deres internhastighed til 1000/100 mbt, skulle have et nyt modem. Grundet corona-situationen har Kabelplus’ 

butik været lukket, og de nye modems har ikke kunne udleveres. Derfor hæves priserne ikke pr. 1. april for de 

kunder, der ikke har fået udleveret et modem. Brugerrådet påpegede, at Kabelplus ikke har kommunikeret 

tilstrækkeligt til kunderne om, hvordan nedlukningen som følge af corona påvirkede prisstigningerne pr. 1. april.   

Øvrige ændringer er trådt i kraft pr. 1.4.2020. 

 

Ad 7. Nyhedsbrev 

 

Ingen bemærkninger 

 

 



Ad. 8. Evt.  

 

Ingen bemærkninger  

 

 

Pkt. 9. Næste møde / mødeplan 

 

Næste brugerrådsmøde er tirsdag den 26. Maj kl. 17. Cæcilie laver udkast til mødeplan for andet halvår af 2020, 

som sendes ud inden næste møde. 


