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Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 25. februar 2020, kl. 17:00 – 19:30  

Deltagere Brugerråd 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Thomas Brokmann 

Kim Badawey 

Christian Knudsen 

Diana Hemdrup  

Kasper de la Cour  

Bjarne Børgesen  

Jørgen Ole Mortensen 

 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

Gæster 

Mette Schwartz, Konsulent til punkt 3c, 3d, 5, 6. 

Afbud fra Wagn Jensen, 

Fravær uden afbud: Raja Shiraz 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra foregående møde (15. januar 2020) 

3. Nyt fra forretningsudvalget 

a. Information om FU/IK’s møde med Horten 5. februar 2020 om salgsmateriale 

b. Svaret på klima-, energi- og forsyningsudvalgets spørgsmål til ministeren (er udsendt) 

c. Brugerrådets informationsplan om udrulning af fiber 

d. Indbydelse(r) til informationsmøder med valggrupper og borgermøde 

4. Opsamling fra møde med Økonomi- og Planudvalget 27. januar 2020 

5. Status på samarbejde med TDC NET 

6. Brugerrådets kommunikationsplan vedr. fiber 

7. e-mail domæne ishoej.dk 

a. Gullestrup Net: Status, seneste nyt og evt. BRIFA initiativ 

b. Fremtiden for domænet ishoejby.dk 

8. Nyt fra administrationen 

a. Drift og opfølgning (information om seneste møder – referat(er) udsendes inden mødet 

b. Status på salgsproces og markedsdialog 

c. Bygningsbrandtilsyn i hovedstation (status for gennemgang) 

9. Ideer til den eventuelle workshop lørdag, d. 25. april 2020 

a. I må meget gerne sende ideer eller tage dem med på mødet 

10. Nyhedsbrev 

11. Eventuelt 

12. Næste møde(r) /Mødeplan 

a. Ordinært brugerrådsmøde torsdag, d. 25. marts 2020 kl. 17 – 19.30 

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



Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

 

 

Ad 2. Referat fra foregående møde 

 

Referat godkendt.  

 

 

Ad 3. Nyt fra forretningsudvalget 

 

a. Information om mødet med Horten om salgsmateriale 

 

Forretningsudvalget(FU) mødtes den 5. februar med Cæcilie, Inge og Horten advokater for at drøfte udkast 

til Ishøj Fællesantennes salgsmateriale.  

 

Til mødet kom FU bl.a. med input til krav for prækvalifikation, hvor FU gjorde opmærksom på, at det er i 

brugernes interesse, at en køber kan tilbyde nogenlunde de samme produkter, som fællesantennen i dag 

tilbyder. Vedr. kriterier for tildeling var FU særligt opmærksom på, hvordan krav om brugerinddragelse 

formuleres og vægtes ift. de andre krav. Derudover gav FU input til krav om købers service. Det blev drøftet, 

hvor specifikke kravene til service bør være, og hvordan køber kan holdes op på at skulle overholde krav til 

service.  

 

b. Svaret på klima-, energi – og forsyningsudvalgets spørgsmål til ministeren 

 

Brugerrådets brev af 20. januar 2020 til folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg var af udvalget 

blevet sendt videre til Klima-, energi- og forsyningsministeren for kommentarer. Ministerens svar var 

kommet 10. februar 2020. Det fremgår som ventet, at ikrafttrædelsen af den nye § 60d i teleloven først 

forventes i 2021 og, at de retningslinjer, der skal fastsættes, skal godkendes af EU-kommissionen. Med 

hensyn til eventuel brug af bredbåndspuljen i Ishøj oplyser ministeren, at ministeriet er ved at se på de 

rammer, der skal gælde for 2020. Han forventer at drøfte dette med forligskredsen senere i år, så der kan 

åbnes for ansøgninger medio 2020.  

Det blev drøftet, om brugerrådet skal søge fortræde for udvalgte mhp at argumentere for, at alle adresser i en 

såkaldt mellemkommune, bør kunne søge tilskud fra bredbåndspuljen. Det blev besluttet, at Henrik 

undersøger, hvornår det er mest relevant at søge foretræde. 

 

c. Brugerrådets informationsplan om udrulning af fiber 

 

Se pkt. 6.  

 

d. Indbydelser til informationsmøder med valggrupper og borgermøde 

 

Se pkt. 6.  

 

 



 

 

Ad 4. Opsamling fra møde med Økonomi- og Planudvalget 27. januar 2020 

 

Brugerrådet havde møde med Økonomi- og Planudvalget den 27. januar 2020.  

 

På mødet blev drøftet Ishøj Kommunes fiberstrategi.  

Brugerrådet oplyser, at de støtter op om Ishøj Kommunes fiberstrategi.  

Derudover oplyste brugerrådet, at de anbefaler TDC NETs fiberløsning. Brugerrådet samarbejder med TDC 

NET om at informere borgerne i Ishøj om TDC NET’s tilbud og indsamle tilkendegivelser.  

 

Brugerrådet arbejder sideløbende med et spor, der omhandler kommunens afhændelse af IFA. 

Her har brugerrådet fortsat tre arbejdsmodeller: 

1. IK sælger Ishøj Fællesantenne til 3. mand. Brugerrådet rådgiver kommunen i denne proces 

2. IK overdrager TV-del til PAF og sælger internetdelen til PAF’en. Dette afventer svar om 

finansiering og endelig prissætning 

3. TDC udrulning af fiber. Brugerrådet støtter TDC-udrulning og vil køre kampagne. Kan ”PAF” lave 

god aftale om TV- og internet med udbyder? 

 

Brugerrådets henvendelse til folketingets Klima-, energi- og forsyningsudvalg var blevet sendt til alle 

byrådets medlemmer. Repræsentanter for flere partier gav tilsagn om at kontakte deres respektive grupper i 

folketinget for at støtte henvendelesen. 

 

 

Ad 5. Status på samarbejde på TDC NET 

 

Brugerrådet samarbejder med TDC NET om at skaffe opbakning til TDC NETs tilbud om fiberudrulning.  

Ledelsen i TDC NET har givet grønt lys for fiberudrulning, hvis borgerne i Ishøj kan mobilisere, at 80 

procent tilkendegiver en interesse for fiber i de forskellige områder.  

TDC NET har oplyst, at de planlægger at sætte deres marketingkampagne i gang i Ishøj i marts, hvor de 

begynder at husstandsomdele materiale om deres tilbud, og behovet for interessetilkendegivelser. Det er 

aftalt, at brugerrådet ser TDC NETs informationsmateriale, inden TDC sender det afsted.  

TDC NET arbejder med en tidsplan for tilkendegivelser på 10 måneder frem til 31. december 2020. For 

foreninger med kollektiv beslutning går TDC NET i direkte dialog med foreningerne og laver en aftale om 

etablering af fiber i foreningen. 

TDC NET arbejder på at afklare, hvordan brugerrådet kan få information om status på, hvor mange der har 

givet tilkendegivelser vedr. fiber, og i hvilke områderne tilkendegivelser er givet. Brugerrådet understregede, 

at de ønsker løbende at blive orienteret om status på tilkendegivelser. Det er nødvendigt for, at brugerrådet 

kan sætte ind på områder, hvor der måtte være behov.  

 

Der samles op på valggruppemødet til brugerrådets ordinære møde i marts.  

 

 

 



Ad 6. Brugerrådets kommunikationsplan vedr. fiber 

 

Brugerrådets hjemmeside er blevet opdateret, så den nu informerer om TDC Nets løsning, og vejleder i, 

hvordan man som borger kan give sin tilkendegivelse. Det blev drøftet, om der skal laves en spørgsmål/svar 

side på brugerrådets hjemmeside. Det blev aftalt, at brugerrådet sender evt spørgsmål til Mette, så hjælper 

hun med at skrive spørgsmål/svar-funktionen på hjemmesiden. 

Brugerrådet er i gang med at planlægge to møder om muligheder for fiberudrulning, hvor TDC NET giver et 

oplæg og svarer på spørgsmål.  

Den 23. marts kl. 19-20.30 er planlagt et møde for repræsentanter for boligbestyrelser, grundejerforeninger 

og landsbylaug, som er medlem af Ishøj Fællesantenne. Mødet bliver holdt på rådhuset i lokalet Tårnbjerget. 

Invitationer er udsendt. IK sender invitation til valggrupper på vegne af Brugerrådet. Udsendelse afventer 

ikke TDC NETs informationsmateriale.  

Den 20. april kl. 19-20.30 inviterer brugerrådet til borgermøde i Idrætscenteret i mødelokalerne på 1. sal. 

Mødet er åbent for alle. 

Det er brugerrådet, som inviterer og faciliterer møderne, men Ishøj Kommune assisterer brugerrådet med det 

praktiske arrangement. 

Til begge møder byder brugerrådet velkommen. Derefter får TDC Net ordet. Dernæst vil der være en 

spørgerunde.  

Til valggruppemødet vil der afslutningsvis være en opfordring fra Brugerrådet om at gå tilbage i de 

respektive foreninger og være ambassadører for TDC NETs løsning.  

Til borgermødet vil der afslutningsvis være en opfordring til, at alle går hjem og giver deres tilkendegivelse.  

 

 

Ad 7. E-mail domænet ishoejby.dk 

 

Henrik og Preben har holdt møde med Kabelplus vedr. Maildomænet Ishoejby.dk.  

 

Brugerrådet oplever, at Kabelplus ikke følger op på problemerne med maildomænet. Og at Kabelpus’ 

eksterne operatør af domænet ikke leverer tilstrækkeligt.  

 

Brugerrådet ønsker, at brugerrådet fremover deltager i de faste statusmøder mellem Ishøj Kommune og 

Kabelplus.  

Det blev aftalt, at IK følger op.  

 

 

Ad 8. Nyt fra administrationen 

 

a. Drift og opfølgning 

 

Det blev aftalt, at IK fremsender referat fra sidste statusmøder med Kabelplus og Brix og Kamp.  

 

b. Status på salgsproces og markedsdialog 



Kommunen har iværksat den markedsdialog, der er første led i salgsprocessen for Ishøj Fællesantenne, ved at 

lægge invitationsbrev op på kommunens hjemmeside, hvori alle interesserede aktører inviteres til en 

individuel dialog med kommunen om et salg af fællesantennen. Deadline for at melde sig til at deltage i et 

møde om salget er den 29. februar.  

I marts måned afholdes den markedsdialog, der har til formål at afdække interessen hos potentielle købere af 

IFA og belyse, hvilke købsvilkår markedsaktører kan/vil imødekomme. Indtil videre har 5 markedsaktører 

meddelt deres interesse.  

Til brug for markedsdialogen er der udarbejdet udkast til salgsmateriale for Ishøj Fællesantenne. Udkastet er 

sendt til brugerrådet, og består af følgende dokumenter:  

 Salgsbetingelser (udkast)  

 Teknisk beskrivelse af anlægget (udkast)  

 Beskrivelse af nuværende set-up  

 Overdragelsesaftale (udkast).  

IK har tilbudt brugerrådet at deltage i markedsdialogen med én observatør. Det blev besluttet, at Henrik 

deltager i møderne som brugerrådets repræsentant.  

 

Brugerrådet nedsætter en rådgivende gruppe, der skal gennemgå salgsmaterialet. Gruppen mødes efter 

markedsdialogen og før brugerrådsmødet i marts - dvs mellem d 18 og 26 marts. Gruppen består af Kim, 

Henrik, Bjarne og Preben. Brugerråd forventer, at deres rolle ift salgsprocessen, vil blive noget mindre, når 

markedsdialogen er overstået.  

 

Brugerråd mener, der mangler en kravspecifikation i det nuværende salgsmateriale. Det blev aftalt, at 

brugerrådet bidrager med de emner, som de mener, skal indgå i en kravspecifikation, jf. materiale fra 

efteråret 2019. 

 

Brugerrådet anbefaler, at kommunen løbende kommunikerer og informerer om salgsprocessen og generelt 

kører en åben salgsproces. 

Brugerrådet oplever, at det vigtigste spørgsmål i denne proces er,  

- Hvordan provenuet fra et salg skal bruges  

- Den overordnede plan for salgsprocessen  

- Hvilke interessenter, der viser interesse  

 

Vedr. e-mail domæne ishoejby.dk opfordrer brugerrådet til, at køb og videreførelse af domænet skrives ind i 

salgsmaterialet. Det blev drøftet, om brugerne kan stifte en forening, der kan overtage maildomænet.  

Brugerrådet understregede, at det er vigtigt, at folk informeres om fremtiden for ishoejby.dk.  

 

Det blev besluttet, at IK undersøger, om maildomænet kan inkluderes i salgsmaterialet.  

 

c. Bygningsbrandtilsyn i hovedstation 

 

Det blev aftalt, at IK følger op / indkalder til møde og gennemgang i hovedstationen.  



 

 

9. Ideer til den eventuelle workshop den 25. april 

 

Det blev aftalt, at der ikke afholdes workshop i april. Workshop afholdes i stedet på det ordinære møde i 

marts, som udvides.  

 

 

Ad 10. Nyhedsbrev 

 

Det blev aftalt, at Brugerrådets næste nyhedsbrev skal give en status på fiberudrulning. 

 

 

Ad 11. Eventuelt 

 

Der var ingen punkter. 

 

 

Ad 12. Næste møde(r) / Mødeplan 

 

Næste ordinære brugerrådsmøde er den 26. marts. Her er særligt brugerrådets input til salgsmateriale for IFA 

på dagsordenen. Mødet udvides med en time. 

 

 


