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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

 

Ad 2. Referat fra foregående møde 

Referat fra foregående møde var ikke sendt ud. Godkendes på næste møde.   

 

 

Ad 3. Oplæg af Horten: De juridiske rammer for IFA 

Horten havde forberedt et oplæg til brugerrådet og Hortens slides var sendt rundt forud for mødet. 

Horten var repræsenteret ved 2 jurister.  

 

I forbindelse med Hortens oplæg blev der bla. drøftet følgende:  

 

Vedr. den nuværende kontrakt 

Det gælder om at være meget præcis ved indgåelse af så komplekse kontrakter. Udfordringer kan 

opstå, når parter har en forskellig opfattelse af, hvad der gælder.  

 

Vedr. udbudspligt ved indgåelse af ny kontrakt og udbudsrammer ved ændringer i gældende 

kontrakt 

Den nuværende kontrakt kan ændres inden for rammerne af udbuddet. Hvis der ønskes “ændringer 

af grundlæggende elementer”, vil det kræve et nyt udbud.  

Hvis IFA bliver en brugerejet forening, vil denne forening ikke være underlagt kravene om udbud 

ved indgåelse af en ny kontrakt.  

NB! Det blev dog oplyst, at offentlige midler i de almennyttige boligafdelinger (støttede 

byggerier), der er medlem af IFA (fx AAB 55), kan medføre krav om brug af reglerne for 

offentlige udbud. 

Dette forhold skal klarlægges hurtigt, da støttede byggeriers/boligafdelingers medlemskab 

kan medføre, at en brugerejet/-drevet antenneforening alligevel ikke kan betragtes som 

”privat” (planche 8 i det omdelta materiale).  

 

Vedr. overdragelse af gældende kontrakt til privat antenneforening 

IK kan godt overdrage den nuværende kontrakt med Kabelplus til en privat antenneforening.  

Hvis en brugerejet antenneforening overtager IFA, før den nuværende kontrakt med Kabelplus er 

udløbet, vil antenneforeningen være bundet af den nuværende kontrakt, indtil den udløber.  

 

Vedr. overdragelse af IFA fra IK til privat antenneforening 

Det skal afklares, hvordan IK rent juridisk kan overdrage IFA til en brugerejet forening. Og om IFA 

kan overdrages uden omkostninger til en brugerejet forening. 

Horten nævnte en tidligere sag fra Kerteminde Kommune, hvor en kommunalt ejet fællesantenne 

kunne overdrages vederlagsfrit til en brugerejet antenneforening fsva radio- og tv-delen. Der var en 

tilbagekøbsret. Overdragelsens omfattede ikke internetdelen af nettet 

 

Vedr. en brugerejet forenings muligheder for at forhandle en ny kontrakt 

En ny privat antenneforening må godt forhandle med evt. leverandører, mens kontrakten med IK 

fortsat kører.  

 



Vedr. det retslige grundlag for fællesantennen 

Aftalt, at Horten laver et kort skriv om det retslige grundlag for IFA (efterfølgende modtaget som 

”Liste med retskilder”).  

 

Det blev i øvrigt drøftet, hvordan IFA’s markedsværdi kan fastsættes.  

 

 

Ad 4. Status på evaluering 

IK oplyste, at kommunen planlægger at sende en nyhed og en pressemeddelelse ud om byrådets 

beslutning vedr. evaluering i løbet af onsdag d. 6/3.  

 

IK oplyste, at såfremt brugerrådet ønsker det, kan brugerrådets notat til ØPU om evalueringen af 

IFA’s opgradering, offentliggøres efter byrådets møde d. 5/3. Notatet kan offentliggøres, da det 

hverken indeholder oplysninger, der kan være relevante ifm. En evt. retssag, eller oplysninger, der 

er forretningsfølsomme for Kabelplus.  

 

Brugerrådet aftalte, at notatet lægges op på brugerrådets hjemmeside d. 6/3.  

 

 

Ad 5. Status på nyhedsbrev 

Forud for mødet var der sendt et udkast til et nyhedsbrev rundt til alle i brugerrådet. Nyhedsbrevet 

beskrev brugerrådets notat til ØPU om evalueringen af IFA’s opgradering.  

 

Wagn og Raja havde inden mødet i en mail meddelt, at AAB55 tog afstand fra udkastet, da det 

(citat) ”antyder, at vi alle mener at K+ bare skal smides ud, især med den formulering af 1000 / 

1000, vi ønsker dette drøftet på et møde inden udsending, og såfremt det udsendes alligevel vil vi 

fra AAB 55 tillade os, at fremsende vores kommentar til hjemmesiden.” 

 

Efter drøftelse på mødet frafaldt AAB55 denne mindretalsudtalelse og bakkede efterfølgende op om 

den tilrettede version, som blev udsendt 6/3. 

 

Burgerrådte godkendte nyhedsbrevet med mindre rettelser og aftalte, at nyhedsbrevet lægges op på 

brugerrådets hjemmeside d. 6/3 umiddelbart efter IK’s pressemeddelelse sendes ud. Preben linker til 

Facebook.  

 

Hvis brugerrådet efterfølgende har behov for at kommentere yderligere på byrådets beslutning, 

laves et separat skriv om dette.  

 

 

Ad 6. mødeplan 

Det blev aftalt, at det møde der var planlagt til d. 19/3 rykkes til enten d. 18, 25 eller 26 marts -

afhængig af, hvornår oplægsholdere har mulighed for at deltage. IK undersøger mødedatoer. 

 

På mødet d. 18/6 samles op på 1. halvårs aktiviteter og næste halvår planlægges.  

 

 

 

 



Ad 7. Evt. 

Testbrugerne har modtaget en sms d. 12/2 fra Kabelplus, hvor Kabelplus skriver, at de fortsat 

ønsker, at testbrugerne tester det nye docsis 3.1 modem.  

 

 

Ad 8. Næste møde / Mødeplan 

For næste møde er ikke endeligt på plads. IK melder en endelig dato ud.  


