
14.06.2019 

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 21. maj 2019, kl. 17:00 – 19:30 – Ishøj Rådhus  

Deltagere Brugerråd 

Wagn Jensen 

Bjarne Børgesen 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Jørgen Ole Mortensen 

Kim Badawey 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

 
Afbud fra Jan Diemer, Martin Guldager, Raja Shiraz og Thomas 

Brokmann  
 

Gæster: FDA (Forenede danske antenneanlæg) var repræsenteret ved 

Søren Birksø Sørensen 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra foregående møde (30. april 2019) 

3. Opfølgning på temamøde 7. maj 2019 om fiber 

4. Nyt fra administrationen 

 Status for arbejdet med oplæg om governance struktur 

 Status for arbejdet med it-revision 

 Status for Hortens arbejde med udtalelse om pligt til udbud i almennyttige boligforeninger/-

selskaber 

5. Nyt fra ØPU/byråd 

a. Status vedrørende valg af nyt medlem til brugerrådet 

6. Opfølgning på mødet med Kabelplus 2. april 2019 

a. Evt. spørgsmål til notat fra mødet (forventes at foreligge til mødet) 

b. Spørgsmål om inventarliste og ejerforhold 

7. Nyhedsbrev 

8. Organisering af brugerrådet 

9. Udestående opgaveliste (hvis tid) 

10. Eventuelt 

11. Næste møde /Mødeplan 

a. Næste møde (18. juni 2019) 

b. Mødeplan for efteråret 2019 

c. Efterårets hovedopgaver 

(FU foreslår overskriften ”kravspecifikation for overtagelse” og at vi alle melder underpunkter 

ind) 



Kl. 17-18.30: Oplæg af FDA: Fremtidens antenneforening 

 

FDA præsenterede mulighederne og rammerne for en at drive og og udvikle en privat antenneforening.  

Herunder overvejelser vedr. organisering af en antenneforening, teknikken, økonomien og aftaler med 

leverandører.  

 

KL 18.30-19.30: Ordinært brugerrådsmøde 

 

Der var 6 medlemmer af brugerrådet til stede. For at rådet er beslutningsdygtigt, skal der være mindst 7 

medlemmer til stede. Det blev besluttet at gennemføre mødet med forbehold for eventuelle indsigelser fra de 

fraværende 4 medlemmer (samme procedure som ved tidligere brugerrådsmøder). 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

Ad 2. Referat fra foregående møde (30. april 2019) 

Referat godkendt uden kommentarer 

 

Ad 3. Opfølgning på temamøde 7. maj om fiber 

Der var enighed om, at det var nogle gode og inspirerende oplæg. Oplægsholderne gav nogle gode 

perspektiver på, hvordan fiber kan ses i relation til IFA.  

Det blev aftalt, at fiber drøftes yderligere på et kommende brugerrådsmøde. 

 

Ad 4. Nyt fra administrationen 

 

Status for arbejdet med oplæg og om governance struktur og arbejdet med it-revision 

IK orienterede om, at administrationen er ved at udarbejde et notat om IFA’s it-sikkerhed. IK mener, at IT-

sikkerhed i relation til brugerne i IFA primært handler om datasikkerhed. Det er IK’s opfattelse, at der er en 

tilfredsstillende data-sikkerhed for Ishøj Fællesantenne. Det er planen, at administrationens notat danner 

baggrund for et oplæg til ØPU, der fremlægges i maj eller juni. IK oplyste, at notatet formentlig ville lægge 

op til, at der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes en ekstern rapport omkring Ishøj Fællesantennes it-

sikkerhed. På grund af det fremskredne tidspunkt var det dog ikke muligt at gennemføre en nærmere 

drøftelse på mødet, så det blev aftalt at Kim og Henrik mødes med IK og drøfter IFA’s it-sikkerhed og 

governance struktur (med afsæt i brugerrådets notat ifm. mødet 25.3.2019). 

 

Brugerrådet påpegede, at it sikkerhed og data-sikkerhed ikke er det samme begreb. Brugerrådet efterlyste 

også et oplæg fra IK om governance-struktur, jf. 25.3.2019 oplægget. IK peger på, at drøftelse af 

governnance-struktur er mest relevant med fremadrettede briller, og drøftelser sker i forbindelse med 

drøftelse af rammerne for den fremtidige antenneforening.  

 

Status på Hortens arbejde med udtalelse om pligt til udbud i almennyttige boligforeninger/-selskaber 

IK har bedt Horten om at vurdere, hvorvidt en ny privat antenneforening er udbudspligtig. IK regner med at 

have svar fra Horten inden sommerferien.  

 

 

 



Ad 5. Nyt fra ØPU/Byråd 

 

Valg til brugerråd 

IK fortalte, at der er to kandidater, der stiller op til den ene ledige i brugerrådet. Valget afholdes den 6. juni, 

hvor der kan stemmes på Ishøj Rådhus 3. etage kl. 07.30-08.30 og kl. 16-17-30. Man er stemmeberettiget, 

hvis man er medlem af Ishøj Fællesantenne og ikke bor i et boligselskab, en andelsbolig, en ejerlejlighed 

eller er medlem af en grundejerforening eller et bylaug.  

 

Brugerrådet aftalte, at have en repræsentant til stede ved valget. Henrik er til stede om morgenen og Wagn 

om eftermiddagen. I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod umiddelbart efter afstemningens afslutning. 

Wagn vil være til stede ved en evt. lodtrækning. 

 

Ad. 6. Opfølgning på mødet med Kabelplus 2. april 2019 

 

Referatet fra brugerrådets møde med Kabelplus blev godkendt, med den ændring, at Kabelplus’ 

kommentarer placeres i et separat bilag.   

 

IK beder Kabelplus uddybe den DNS undersøgelse, de har fået lavet.  

 

Brugerrådet ønsker at besøge hovedstationen igen, efter Kabelplus har oplyst, at de er færdige med at rydde 

op. IK har bedt Anders fra Brix og Kamp om at besøge hovedstation, når han kommer til Ishøj i juni. Det 

blev aftalt, at brugerrådet besøger hovedstationen efter Anders’ besøg.  

 

IK oplyste, at man er ved at afklare/præcisere, hvem af hhv. IFA og Kabelplus der ejer inventaret og det 

fysisk rum i hovedstationen, og hvem der er ansvarlig for at vedligeholde hvilket udstyr iht. 

koncessionsaftalen.  

 

Ad 7. Nyhedsbrev 

Preben havde sendt et udkast til et nyhedsbrev rundt umiddelbart før mødet. Det blev aftalt, at brugerrådet 

læser nyhedsbrevet derhjemme og sender kommentarer til Preben. Hvis der ikke er modtaget rettelser senest 

onsdag den 22.6.19 kl. 12, offentliggøres nyhedsbrevet på brugerrådets side.   

 

Ad 8. Organisering af brugerrådet 

Wagn foreslår, at der nedsættes udvalg, som mellem rådets møder behandler de forskellige 

problemstillinger/emner, så der er oplæg til brugerrådets efterfølgende drøftelse. Der var forslag om et 

produkt/brugerudvalg og et teknisk udvalg. Derudover løses pt også opgaven om 

nyhedsbrev/kommunikation.  

 

Det blev aftalt, at Wagn laver et oplæg til en organisering af brugerrådet, som drøftes på næste møde.  

 

Ad 9. Eventuelt 

Kabelplus har sendt en mail til 4 af brugerrådets medlemmer vedr. input til Kabelplus’ kommunikation om 

pixeleringer.  

Det blev aftalt, at IK spørger Kabelplus, om den mail kan sendes til hele brugerrådet?  

 

Ad 10. Næste møde /Mødeplan 



Næste møde er den 18. juni. IK laver til næste gang et oplæg til mødedatoer for efteråret.   


