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Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 11. september 2018, kl. 18:00 – 20:00 – Ishøj Rådhus  

Deltagere Brugerråd 

Wagn Jensen 

Bjarne Børgesen 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Thomas Brokmann 

Jørgen Ole Mortensen 

Kim Badawey 

John Christensen 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

 

Afbud fra: Klaus Henningsen (brugerråd), Bo Hørbye (brugerråd), 

Martin Guldager (brugerråd) 

 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat fra foregående møde  

3. Godkendelse af forretningsorden  

a. Skal beslutningen om, at formands- og næstformandsposterne fordeles således, at 

den ene repræsenterer en individuelt tilsluttet forening og den anden en 

hovednetstilsluttet forening med i forretningsordenen?  

4. Udestående opgaveliste  

5. Status på drift og opfølgning på rapportering fra kabelplus, Brix og Kamp samt eventuel 

andre statusoplysninger  

6. Nyt fra arbejdsgrupper 

7. Eventuelt  

8. Kommunikation om dagens møde 

9. Næste møde 

 

 

Ad 1.  

Formand havde forslag til opgaver til fordeling mellem brugerrådets medlemmer med til drøftelse 

på mødet. Listen med opgaver fremgår af punkt4 ”udestående opgaveliste”. 

 



Desuden blev foreslået tilføjet et punkt til dagsordenen Evaluering på møde med Økonomi og 

Planudvalget (11/9-18 kl. 17-18) – Pkt. 1A.  

Derudover blev dagsorden godkendt uden kommentarer.  

 

Pkt. 1A – Evaluering af møde med Økonomi og Planudvalget 

Brugerrådet kommenterede, at det var et første samarbejdsmøde – og det var positivt. Brugerrådet 

forventer på de kommende fællesmøder at kunne komme med egentlige input. Der er lagt op til, at 

brugerrådet både kan komme med input og forslag til drøftelse og kommentere på oplæg fra ØPU. 

Slides fra mødet udsendes. 

  

Ad 2.  

Referat fra sidste møde godkendt uden kommentarer.  

Reminder om at udsende medlemslisten med kontaktoplysninger til brugerrådets medlemmer. IK. 

Reminder om fortrolighedserklæring 

Referatet publiceres på kommunens hjemmeside. 

Fremadrettet publiceres referatet fem dage efter, det er sendt ud til hele brugerråd, såfremt der ingen 

kommentarer er. Referatet godkendes først officielt på brugerrådets næste møde – evt. tilføjelser vil 

fremgå af referatet fra dette møde.  

 

Ad 3. Godkendelse af forretningsorden 

 

Forretningsorden – som var udsendt med dagsordenen - godkendes med følgende bemærkninger:  

 

- Forslag om, at formands- og næstformandsposterne fordeles således, at den ene 

repræsenterer en individuelt tilsluttet forening og den anden en hovednetstilsluttet forening 

med i forretningsordenen?fordeling af formand og næstformand (hoved og individuel) 

skrive ikke ind i forretningsorden.  

 

- Rettelser: På side to under referat skal der stå ”5 arbejdsdage” i stedet for ”5 dag” - og på 

sidste side rettes ”bestyrelse” til ”brugerråd” 

 

 

Ad 4. Udestående opgaveliste 

 

Det besluttes, at Kim er ansvarlig for at udarbejde og løbende opdatere listen over udeståender, 

mangler, spørgsmål mm., som brugerrådet skal arbejde med. Ønskes punkter tilføjet til listen, 

sendes de til Kim. Umiddelbart er der tre kategorier:  

1. Drift - Kabelplus  

2. Faktaoplysninger om Ishøj Fællesantenne 

3. Antenneforening i fremtiden 

Formanden havde følgende opgaver til opgavelisten:  

 

Formand og næstformands opgaver: Kontakt med Kabelplus og få en redegørelse over øernes 

tilstand og opgradering mm. Resume af dette fremsendes inden næste brugerrådsmøde.   



Aftalt, at Wagn og Henrik kontakter Kabelplus og afholder mødet inden d. 17. september. Henrik og 

Wagn afholder forud for næste møde et møde med Kabelplus. Brugerrådet ønsker at invitere 

Kabelplus til at deltage i et kommende møde med hele brugerrådet.   

 

A) Hvem tager sig af at gennemgå kontrakter? Aftalt, at Wagn, Henrik og Kim læser 

koncessionsaftalen med Kabelplus igennem inden næste møde. Alle opfordres til at læse 

kontrakten.  

B) Hvem tager sig af at gennemgå tillæg? 

C) Nuværende udvalg: Preben, Kim, John, Bjarne, Henrik, Wagn – Forslag om, at alle 

Kontakter de afdelinger som er medlem, og får registreret hvilke problemer, der er dd. 

Herefter opsættes i øer.  

Opgavens udformning drøftet. Opgaven skal fremgå af udestående listen / opgavelisten 

 

Hvad er det fælles mål for fællesantennen? Drøftet. Opgaven skal fremgå af opgavelisten. 

 

Desuden blev forskellige emner drøftet på mødet – og de vil indgå som overskrifter i de kommende 

emner, som Brugerrådet skal drøfte: 

 

Spørgsmål og kommentarer i øvrigt:  

 Brix og Kamps rapport - skal den uddybes? Og i så fald hvordan?  

 Brugerråd skal undersøge, hvordan er anlæggets tilstand, og hvad synes brugerrådet, der er 

behov for at gøre ved anlægget i de kommende år 

 Hvad er det fælles mål for fremtidens fællesantenne? 

 Hvad betyder/ tolkes stik som i forligsaftalen med Kabelplus? Og hvor går snitfladen? 

(Forskel på parcelhuse og lejligheder) 

 Hvis en brugerejet antenneforening overtager - vil kommunen stadigvæk stille garant for Tv-

aftalerne?  

 Spørgsmål til fremtidig model: er det overhovedet en Fællesantenne i klassisk forstand vi 

skal have 

 Links på Kabelplus’ hjemmeside til vejledninger virker ikke.  

 Vi skal finde ud af, hvad problemerne er ude hos brugerne. Evaluering af 

kundetilfredsheden? Herunder blev det drøftet, om der kan sendes et skriv ud til alle brugere 

af Ishøj Fællesantenne fra brugerrådet. Her skal der bla. spørges til: Hvordan bruger du Ishøj 

Fællesantenne, oplever du nogle problemer? IK undersøger om og hvordan det kan lade sig 

gøre. 

 

 

Ad. 5. Status på drift og opfølgning på rapportering fra kabelplus, Brix og Kamp samt 

eventuel andre statusoplysninger  

 

Administrationen fra Baldershus har skrevet til Ishøj Kommune, at foreningen ønsker at udgå af 

Ishøj Fællesantenne pr. 1 januar 2019. De skriver, at de evt. vil overveje af indgå igen på et senere 

tidspunkt. 

 

 

Ad. 6. Nyt fra arbejdsgrupper 

 

Arbejdsgruppen har ikke mødtes siden sidste møde i brugerrådet.  



Ad. 7. Eventuelt 

 

Materiale, som brugerrådet ønsker udleveret:   

 Oversigt over, hvor mange der er kunder af Ishøj Fællesantenne, gerne fordelt på 

foreningsniveau.   

 Liste over øer, deres geografiske placering og antal tilsluttede husstande.  

 Brix og Kamps aftale med Ishøj Kommune   

 Tidsplan for opgraderingnen og renoveringen 

 

Ad. 8. Kommunikation om dagens møde 

Referat af dagens møde lægges op på kommunens hjemmeside fem dage efter, det er sendt ud til 

hele brugerrådet, såfremt der ingen kommentarer er. 

Ishøj Fællesantennes brugerråd har fået sin egen underside på Ishoj.dk, hvor referatet lægges op.  

Derudover findes der en underside om Ishøj Fællesantenne.  

Hvis borgere har Kommentarer til Brugerrådet / referatet kan mails sendes til Fællesantennens 

postkasse. Herfra videregives de til brugerrådet.  

 

Ad. 9.  Næste møde 

 

Næste møde i brugerrådet afholdes d. 17. september kl. 18 – 20.  

 

To punkter tilføjes til standard-dagsorden d. 17. september: 

 

 Opsamling fra møde med Kabelplus 

 Opgaver til arbejdsgruppe 

Der er planlagt yderligere et møde d. 22. oktober kl. 17 – 19. 

 


