
18.12.19 

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 12. december 2019, kl. 17:00 – 19:30  

Deltagere Brugerråd 

Bjarne Børgesen 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Thomas Brokmann 

Jørgen Ole Mortensen 

Kim Badawey 

Christian Knudsen 

Diana Hemdrup 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

Afbud fra Wagn Jensen, Raja Shiraz, Kasper de la Cour 

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra foregående møde (26. november 2019) 

3. Produkter og priser 

a. TV pakker og -priser: Videre arbejde, FU foreslår kontakt til Kabelplus 

b. Internet pakker og -priser, status 

4. Opsamling efter byrådsmødet 3. december 2019 

a. Fiberstrategien 

b. TDC net indlægget (vedhæftet), herunder videre kontakt med TDC net 

5. Nyt fra forretningsudvalget 

a. Dialog med Kabelplus om læserbrev i Sydkysten 

b. Hortens e-mail om telelovens § 60d (se e-mail fra Cæcilie 29.11.2019) 

c. Spørgsmål til FDA (e-mail vedhæftet) 

d. Brugerrådets arbejdsmodeller – er det stadig de 3 modeller? skal der ske tilpasning? 

6. Nyt fra administrationen 

a. Drift og opfølgning (information om seneste møder) 

b. Bygningsbrandtilsyn i hovedstation 

7. Planlægning af FU’s møde 16.12.2019 med borgmesteren og kommunaldirektøren 

a. Oplæg til emneliste 

b. Hvornår er det hensigtsmæssigt at holde næste møde med ØPU? 

8. Nyhedsbrev 

9. Eventuelt 

10. Næste møde(r) /Mødeplan 

11. Ordinært brugerrådsmøde  

12. Den godkendte mødeplan for 1. halvår 2020 vedlægges 



Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. Udestående opgaveliste er udgået af dagsorden.  

 

 

Ad 2. Referat fra foregående møde (26. november 2019) 

Referat version 2 blev godkendt. 

 

 

Ad 3. Produkter og priser 

 

a. Tv-pakker og priser: Videre arbejde, FU foreslår kontakt til Kabelplus 

Det blev besluttet, at brugerrådet ikke arbejder videre med muligheden for at implementere nye 

mix-pakker til tv fordi prissætningen er meget kompleks, og Brugerrådet ikke vurderer, at 

ændringerne i priser for pakkerne opvejer fordelene vil muligheden for mix-pakker. 

 

b. Internet pakker og -priser status 

Økonomi- og Planudvalget tager møde den 16. december et punkt om IFA’s endelige tv- og 

internetpriser for 2020 til efterretning. IFA’s Tv-priser pr. 1. januar 2020 bliver:  

 

Grundpakke 123 kr.  

Mellempakke  396 kr.  

Fuldpakke  545 kr.  

 

Til beslutning fremlægges brugerrådets oplæg om nye internet-priser for Økonomi- og 

Planudvalget.  

På baggrund af en dialog mellem brugerrådet og Kabelplus, foreslår brugerrådet følgende ændringer 

i fællesantennens internet-priser, der kan implementeres hurtigst muligt. Hvis der skal være 3 

måneders varslingsperiode, vil priserne kunne implementeres med virkning fra 1. april 2020: 

 

 Eksisterende priser  Nye priser  

1000/100 mbit  399 kr.  1000/100 mbit  299 kr.  

330/60 mbit  279 kr.  Udgår*  

120/50 mbit  199 kr.  200/50 mbit  219 kr.  

10/10 mbit  159 kr.  25/10 mbit  169 kr.  

6/6 mbit  119 kr.  6/6 mbit  119 kr.  

2/2 mbit  0 kr.  4/4 mbit  0 kr.  

 * Nuværende medlemmer i gruppen flyttes til 1000/100. I den sammenlagte gruppe udleveres 

modems.   

 

 

Ad 4. Opsamling efter byrådsmødet 3. december 2019 

 



0.1 – ØPU-dagsordenspunkt om ansættelse af bredbåndskonsulent 

Brugerrådet bakker op om indstilling og mener, at ansættelse af en bredbåndskonsulent vil være en 

vigtig støtte til fiberudrulning i Ishøj. Brugerrådet sætter spørgsmålstegn ved, om det kan lade sig 

gøre at rekruttere den rette kandidat, i en midlertidig ansættelse og til det lønniveau, der beskrives i 

dagsordenspunktet.  

 

0.2 – ØPU-dagsordenspunkt om procesplan for evt. afhændelse af Ishøj Fællesantenne  

Brugerrådet bakker op om indstilling og mener, at den beskrevne proces er realistisk og 

gennemførbar.   

 

a. Fiberstrategi 

Brugerrådet konstaterer, at fiberstrategien for Ishøj Kommune er blevet vedtaget.  

 

b. TDC net indlægget, herunder videre kontakt med TDC net 

Flere af brugerrådets medlemmer har siden temamødet med TDC net den 3. december drøftet TDC 

nets oplæg om udrulning med deres bagland og bestyrelser.  

 

Det blev aftalt, at der arrangeres et møde med TDC net og brugerrådet den 15. januar kl. 17-18. Til 

mødet vil brugerrådet bl.a. drøfte mulighederne for at afholde et borgermøde.  

 

 

Ad 5. Nyt fra forretningsudvalget 

 

a. Dialog med Kabelplus om læserbrev i Sydkysten  

Kabelplus har oplyst til forretningsudvalget, at de har været i dialog med den pågældende kunde om 

de kommende prisstigninger på tv. Brugerrådet konstaterer, at de prisstigninger, der er anført i 

læserbrevet ikke er korrekte. Nuværende pris på grundpakken er 107 kr. (77kr. som er priser for tv-

pakken som tillægges 30 kr. for gebyr til verdenstv. Stigningen udgør derfor 16 kr. og ikke som 

skrevet 46 kr.  

 

b. Horten e-mail om telelovens § 60d 

Det blev besluttet, at brugerrådet vil sende et brev til Folketingets Energiudvalg og til 

Energiministeren, der stiller spørgsmålstegn ved, hvordan og hvornår de besluttede tiltag i 

Teleloven § 60d implementeres, og hvilken betydning, implementeringen vil have for borgerne.   

 

Brugerrådet ønsker at medsende TDC net slides i brevet. Det blev aftalt, at brugerrådet skriver og 

spørger TDC net, om de må medsende deres slides.   

 

c. Spørgsmål til FDA 

FDA har præciseret deres oprindelige svar til brugerrådet vedr. en evt. overdragelse af IFA til en 

privat antenneforening. Det blev besluttet, at brugerrådet på nuværende tidspunkt ikke vil bede om 



yderligere rådgivning fra FDA.  

 

d. Brugerrådets arbejdsmodeller - er det stadig de 3 modeller? Skal der ske tilpasning? 

Det blev besluttet, at brugerrådet fortsat har 3 arbejdsmodeller for i spil for fremtidens 

fællesantenne. De 3 modeller er:  

 

Model 1: IK sælger Ishøj Fællesantenne til 3. mand 

Brugerrådet rådgiver i denne proces 

 

Model 2: IK overdrager TV-delen vederlagsfrit til en PAF og sælger internetdelen til PAF 

Brugerrådet afventer svar på spørgsmål om finansiering og værdiansættelse 

 

Model 3: TDC net udrulning af fiber 

- Brugerrådet støtter TDC net-udrulningen og vil køre kampagne 

- Brugerrådet vil undersøge om en ”PAF” kan lave attraktiv aftale om TV- og 

internetforsyning med udbyder  

- Evt. suppleret med salg af IFA’s fysiske net (til anden leverandør)  

 

I den kommende tid arbejder brugerrådet i to sideløbende spor. Et spor omhandler fiberudrulning, 

og et andet spor omhandler kommunens afhændelse af IFA.  

 

 

Ad 6. Nyt fra administrationen 

 

a. Drift og opfølgning  

IK havde statusmøde med Kabelplus den 11. december.  

På mødet orienterede Kabelplus om, at Kabelplus laver en frekvensomlægning den 6. januar 2020, 

som medfører, at alle IFA’s kunder skal genindstille deres tv.  

På mødet blev også drøftet de udfordringer med signalet, som brugerrådet har peget på eksisterer i 

Strandgårdsparken. Det blev aftalt, at IK hjælper Kabelplus med kontakt til de beboere i 

Strandgårdsparken, der oplever problemerne.  

 

b. Bygningsbrandtilsyn 

Det blev aftalt, at IK finder et forslag til dato, hvor repræsentanter fra brugerrådet kan besøge 

hovedstationen mhp at se rapporter fra brandtilsyn af rummet. Til mødet vil en repræsentant fra 

kommunens it-afdeling deltage.  

 

 

Ad 7. Planlægning af FU’s møde 16.12.2019 med borgmesteren og kommunaldirektøren 

 

a. Planlæg emneliste 

Det blev besluttet, at FU skal drøfte følgende med borgmesteren og kommunaldirektøren: 



- Kommunens hjemmesides tekniske udfordringer 

- Gennemgang af modeller for IFA’s fremtid/fiberudrulning, som brugerrådet fortsat arbejder 

med 

- Orientering om, at brugerrådet ikke vil arbejde videre med mix-pakker 

- Værdisættelse af  IFA 

- at brugerrådet ønsker at afholde et borgermøde om fiberudrulning hurtigst muligt 

- Brugerrådet foreslår, at der holdes et møde med ØPU den 27. januar 2020 

 

b. Hvornår er det hensigtsmæssigt at holde næste møde med ØPU? 

Det blev besluttet, at brugerråd ønsker et møde med ØPU den 27. januar 2020, hvor mulighederne 

for at afholde et borgermøde om fiberudrulning drøftes. Brugerrådet forestiller sig, at borgermødet 

skal være et ”kick-off” for fiberudrulningen i Ishøj.  

 

 

Ad 8. Nyhedsbrev 

 

Brugerrådet ønsker at lægge et nyhedsbrev op umiddelbart efter nytår. Det blev aftalt, at brugerrådet 

sender et nyhedsbrev til IK, der kan lægges på hjemmesiden den 6. januar.  

 

 

Ad 9. Eventuelt 

På TV2 reklameres for tiden en del for den nye sportskanal TV2 SportX, der starter efter nytår 

2020. Brugerrådet er opmærksom på, at der er tale om en ren streaming kanal i TV2 Play. Den er 

derfor ikke omfattet af Ishøj Fællesantenne. 

 

10. Næste møde (r) / Mødeplan 

 

a. Ordinært brugerrådsmøde  

Det næste ordinære brugerrådsmøde flyttes fra den 20. januar til den 15. januar. Mødet afholdes i 

umiddelbar forlængelse af mødet med TDC net. Hele mødet varer fra kl. 17-20.  

 

b. Den godkendte mødeplan for 1. halvår 2020 er vedlagt 

 

 

 

 

 


