
22. januar 2021 

Referat af brugerrådet 

Mødet afholdes:  

Tidspunkt:  

Deltagere: 
 
Forvaltning:  
 
Afbud:  
 
Fravær uden afbud: 

Tirsdag d. 12. januar 2021, Telefon- / videomøde 

kl. 17.00 – 19.30 

Kim / Thomas / Preben / Bjarne / Henrik / Diana / Christian  

Inge / Cæcilie  
 
Jørgen 
 
Wagn / Raja 
 

Dagsorden brugerrådsmøde: 

 
1.  Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra foregående møde (9. december 2020) 

3. Rammer for mødet (mødeform og evt. spørgsmål om inhabilitet) 

4. Status vedr. Kabelplus 
a. Drift og opfølgning 
b. Gullestrup.net - status 

5. Nyt fra administrationen 

a. Punkter på ØPU d. 21/12-20 og Byråd d. 5/1-21  

b. Status for klagesag 
6. Overgang til Stofa 

a. Opsamling på brainstorm – BRIFAS fokus det næste halve år 
b. Andre aktiviteter 
c. Status fra IK 

7. Status for fiber 
a. TDC NET - status 
b. Andre aktiviteter - fx IK og lokale 
c. BRIFA - videre arbejde 
d. Bredbåndspuljen - efter finanslovsforslaget, hvor den måske bortfalder 

8. Nyhedsbrev 

9. Evt. 

10. Næste møde(r)  
a. Tirsdag d. 9. februar 2021 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden  
 
Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Ad 2. Referat fra foregående møde 9/12-20 
 
Referat blev godkendt.   
 
 
Ad 3. Rammer for mødet 
 
Brugerrådet fortsætter med at holde videomøder, indtil de nuværende omstændigheder omkring corona 
ændres.   
 
 
Ad 4. Status vedr. Kabelplus.  
 
a. Drift og opfølgning  
Brugerrådet oplever, at der er kommet flere pixeleringer på den store tv-pakke. Der har desuden været 
udfald på internettet i starten af januar. IK bringer det op med Kabelplus på det næste statusmøde.  
 
b. Gullestrup net - status 
Intet nyt.  
 
 
Ad 5. Nyt fra administrationen  
 
a. Punkter fra ØPU 21/12-20 og Byråd 5/1-21 
Der var tre sager om Ishøj Fællesantenne og fiberudrulning på både Økonomi- og Planudvalgets møde i 
december og på byrådets møde januar. De tre sager er:   
 

1. Lukket punkt om Ishøj Fællesantenne om budget til afholdelse af udgifter til advokatbistand til 
klagesag rejst af Ishøj Ny Antenneforening mod Ishøj Kommune ifm. salget af Ishøj Fællesantenne. 

2. Orientering om at AAB 55 har trukket foreningens udmeldelse af Ishøj Fællesantenne pr. 1. januar 
2021 tilbage. 

3. Status på fiberudrulning i Ishøj 
 
b. Klagesag  
Efter at kontrakten med Stofa er underskrevet, har Ishøj Ny Antenneforening klaget over processen til 
Klagenævnet for Udbud. Ishøj Ny Antenneforening klager over den gennemførte salgsproces. Derudover 
beder de om, at klagen får såkaldt opsættende virkning. Kommunens advokater har udarbejdet et svar på 
klagen for Ishøj Kommune. Kommunen argumenterer for, at klagen ikke skal tages til følge på noget punkt. 

Klagenævnet for Udbud behandler normalt klagesager på 3-6 måneder med det forbehold, at klagenævnets 
sagsbehandling kan være betydeligt længere i tilfælde, hvor sagen er kompleks. Men det er vurderingen fra 
kommunens advokater, at der formentlig kommer et svar om den opsættende del noget hurtigere. 

Brugerrådet tager orientering om klagesag til efterretning.  
 
Brugerrådet fortsætter med at understøtte overgangen til Stofa.  
 
 
Ad 6. Overgang til Stofa 



 
a. Opsamling op brainstorm – BRIFAs fokus det næste halve år 
Brugerrådet ønsker at understøtte overgangen fra Ishøj Fællesantenne til Stofa, og brugerrådet har særligt 
fokus på:   
 

- Stofas brugerinddragelse, herunder rolle for det brugerråd, der fremgår af Stofas tilbud.  
- Maildomænet ishoejby.dk - Brugerrådet sender en mail til IK, hvor de beskriver, hvad der særligt er 

vigtigt ift. Maildomænet ishoejby.dk 
- Om og hvordan foreninger og andre frivillige kan bidrage til overgangen til Stofa  
- Kommunikation ifm. overgangen 
- Selve skiftet natten mellem den 31. Maj og 1. juni.  

 
Brugerrådet opfordrer særligt til, at der til kommunens møde med Stofa drøftes, hvordan maildomænet 
ishoejby.dk fortsat kan drives. 
 
Brugerrådet deltager gerne i et møde med Stofa om ovennævnte punkter.  
 
b. Andre aktiviteter 
Intet nyt 
 
c. Status fra IK 
Ishøj Kommune holder opstartsmøde med Stofa den 14. januar.  
Brugerrådet ønsker at læse referater fra kommunens møder med Stofa om overgangen.  
 
Ad 7. Status for fiber 
 
a. TDC Net status 
TDC NET annoncerede den 17. december 2020, at de påbegynder udrulning af fiber i endnu et område i 
Ishøj. Det drejer sig om strandområdet, hvor ca. 1000 husstande får tilbudt tilslutning til TDC NETs 
fibernet. Ifølge AAB 55 er der også indgået aftale med TDC NET om fiberudrulning til AAB 55's beboere. 
 
Forretningsudvalget for Brugerrådet havde statusmøde med TDC NET den. 11. januar.  
Første spadestik i Strandområdet formodes at være den 12. februar 2021.  
 
Det blev aftalt, at brugerrådet opfordrer TDC NET til at være opmærksomme på den gode dialog med 
bestyrelser og foreninger i Ishøj.  
 
b. Andre aktiviteter - fx IK og lokale 
Intet nyt 
 
c. BRIFA - videre arbejde 
Intet nyt.  
 

d. Bredbåndspuljen - efter finanslovsforslaget, hvor den måske bortfalder 

Intet nyt. 
 
 
Ad 8. Nyhedsbrev 
 
Brugerrådet forventer at sende næste nyhedsbrev ud i februar 
 
 
Ad 9. Evt. 
 
Intet nyt.  



 
 
Ad 10. Næste møde  
 
Næste møde er torsdag d. 9. februar 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


