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Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 28. august 2018, kl. 16:00 – 18:00 – Ishøj Rådhus  

Deltagere Brugerråd 

Wagn Jensen 

Bo Hørbye 

Bjarne Børgesen 

Martin Guldager 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Thomas Brokmann 

Jørgen Ole Mortensen 

Kim Badawey 

John Christensen 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

 

Afbud fra Klaus Henningsen (brugerråd)    

 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Konstituering  

2. Forretningsorden - bilag 1: Skabelon til forretningsorden  

3. Kommissorium - bilag 2: Kommissorium  

4. Samarbejde med Ishøj Kommune  

a. Samarbejde med Økonomi- og Planudvalget  

b. Samarbejde med administrationen  

5. Samarbejde med brugerne  

6. Emner til kommende møder – bilag 3: Input til kommende møder i brugerråd  

7. Eventuelt  

 

 

Ad 1. Konstituering 

 

Brugerrådet aftalte, at posterne som formand og næstformand fordeles, så den ene repræsenterer en 

individuel tilsluttet forening, og den anden en hovednetstilsluttet forening.    

 

Wagn Jensen vælges som formand. Henrik Kjølberg vælges som næstformand. Begge vælges uden 

kampvalg. 

 



Wagn Jensen er fra AAB 55, der er en hovednetstilsluttet forening. Henrik Kjølberg er fra Grf. 

Ørnekærgård, som er en individuelt tilsluttet forening. 

 

 

Ad 2. Forretningsorden 

 

Brugerrådet tog udgangspunkt i skabelon, og den vedtagne forretningsorden fremgår i bilag 1.  

 

 

Ad 3. kommissorium 

 

Ishøj Byråd har vedtaget et kommissorium, som danner rammen om brugerrådets arbejde.   

 

Brugerrådet kan kommentere kommissorium, hvis det ønskes.  

 

Brugerrådet satte nogle ord på forventningerne til resultatet af rådets arbejde: 

At sikre, at brugerne er repræsenteret i arbejdet med og om Ishøj Fællesantenne 

At Ishøj Fællesantenne er fremtidssikret 

At sikre, at der etableres en solid antenneforening 

At sikre et knaldgodt forslag, som borgerne i Ishøj har lyst til at være tilsluttet 

 

Ad 4. Samarbejde med Ishøj Kommune 

 

Økonomi- og Planudvalgte deltager ikke fast i brugerrådets møder, men jf. kommissoriet afholdes 

faste møder. Brugerrådet kan desuden invitere ØPU til møde, hvis der er behov for dette.  

 

Administrationen bistår brugerrådet med administrative opgaver og deltager derfor i brugerrådets 

møder. 

 

 

Ad 5. Samarbejde med brugerne 

 

Der oprettes en side til brugerrådet på Ishøj Kommunes hjemmeside, hvor referat, dagsorden og 

andre relevante dokumenter lægges op. Formidling til brugerne vil primært ske via denne side. 

Brugerrådets materiale til bl.a. underarbejdsgrupper og arbejdslister offentliggøres som 

udgangspunkt ikke på hjemmesiden. Det blev desuden aftalt, at administrationen lægger et link til 

brugerrådets hjemmeside ind på kommunens Facebook.. 

 

Det besluttes, at medlemmerne af brugerrådet sender link til brugerrådets hjemmeside til de 

bestyrelser, som medlemmerne repræsenterer, så alle, der ønsker at orientere sig i referat og 

dagsroden fra rådets møder, har det samme dokument. (der sendes ikke mail med vedlagte filer).   

 

Det efterspørges generelt, at både brugere og borgere, også dem der ikke er medlem af 

fællesantennen, i højere grad inddrages og høres i spørgsmål om fællesantennen. Dette kan eks. 

gøres vha. spørgeskemaer el. lign. Dette sættes på som emne på et af de kommende møder.  

 

Det ønskes, at der kommer mere information ud til borgerne om fællesantennen. Ditto emne på 

kommende møde. 



 

 

Ad 6. Emner til kommende møder 

 

Der udarbejdes en liste over emner til kommende møder og en liste med udestående opgaver, som 

løbende opdateres. En opdateret liste sendes ud sammen med alle referater. 

 

Der kan ad hoc nedsættes arbejdsgrupper blandt brugerrådets medlemmer. Arbejdsgrupperne har til 

formål at udarbejde oplæg til kommende møder.   

 

Emner pr. 28.08.2018 

 Teknisk dokumentation for både kommende løsning og nuværende net.  

 Overblik over teknisk anlæg, herunder strømforsyning 

 Hvordan kan brugerne høres? Evt. Spørgeskemaundersøgelse f.eks. om valg af produkter, 

som der kan abonneres på. 

 Hvordan informeres brugerne om Ishøj Fællesantenne generelt? 

 Kundetilfredshed 

 Igangværende projekter eller opgaver vedr. IFA (juridisk, økonomisk). Information og status 

fra Ishøj kommune. 

 Indblik i relevante kontrakter  

 Løbende rapportering fra Brix og Kamp,  

 Afrapportering og opfølgningsskema fra Kabelplus 

 Dagsorden til møde med ØPU  

 Emner, som fremgår af opsamling på spørgsmål i referaterne fra informations- og 

opstillingsmøderne om brugerrådet i maj 2018  

 Afklaring af tekniske aspekter - kan der eks. køres Docsis 3.1? 

 

Næste møde 

 

Brugerrådet mødes med Økonomi- og Planudvalget d. 11. september kl. 17-18.  

 

Næste møde i brugerrådet afholdes 11. september kl. 18-20.  

 

Brugerrådet beslutter på mødet d. 11. september en møderække.  

 

Det besluttes, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg til næste møde om, 

hvordan processen med at overdrage Ishøj Fællesantenne til brugerne kan komme i gang. 

Administrationen sender hurtigt forslag til mødedatoer ud til arbejdsgruppen. 

Arbejdsgruppen består af:  

 Preben 

 Kim 

 John 

 Bjarne 

 Wagn 

 Henrik 



Det besluttes, at følgende dokumenter ønskes udleveret fra Ishøj Kommune inden næste møde:  

- KPI og driftlog fra Kabelplus 

- Referater fra byggemøder med Brix og Kamp om opgradering og renovering  

- Koncessionsaftale med Kabelplus samt tillægsaftaler 

- Oversigt over hvilke foreninger der er medlem og hvordan de er tilsluttet 

- Oversigt over det tekniske anlæg, herunder anlæggets strømforsyning, kabelføring, skabe, 

bokse etc. 

- Oversigt over antal medlemmer og ”ikke medlemmer” i og udenfor de forskellige foreninger 

mm. 

- Fortrolighedserklæring for brugerrådets medlemmer. 

 

 


