
16.5.2019 

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

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

Deltagere Brugerråd 

Wagn Jensen 

Bjarne Børgesen 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Jørgen Ole Mortensen 

Thomas Brokmann 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

 

Afbud fra: Martin Guldager, Jan Diemer, Kim Badawey, Raja Shiraz 

Khan  

 

Gæster : Lejre antenneforening var repræsenteret ved: Jørgen Fangel 

Jensen og Stig W. Rohde. Antenneforeningen af 1986 var repræsenteret 

ved: Dan Noren, Ulrik Brock Hoffmeyer og foreningens nye 

administrationschef.  

 

 

Kl.17.00 – 18.30: Oplæg af Lejre antenneforening og Antenneforeningen af 1986: Fremtidens 

antenneforening 

 

Begge antenneforeninger fortalte om rammerne for at drive og udvikle private antenneforeninger.  

 

Lejre antenneforening har ca. 600 medlemmer. Yousee leverer både tv og internet. Dansk Kabel tv 

laver service og vedligehold. 

 

Antenneforeningen af 1986 har ca. 20.000 medlemmer. Yousee leverer tv, Dansk Kabel tv leverer 

internet og er ansvarlig for service og vedligehold af foreningens tekniske installationer.   

 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra foregående møde (25. marts 2019) 

3. Nyt fra administrationen 

- Valg af nyt medlem – status 

- Status for arbejdet med oplæg om governance struktur 

- IFA budget 2019 

4. Nyt fra ØPU/byråd 

- Status for undersøgelser vedrørende fiber. Info møde 7. maj 2019 sammen med byrådet 

- Leverandørhenvendelser om fiber 



- Netplan sagen, byrådets beslutning 2. april 2019, materiale vedhæftet 

- It-revision - status 

5. Møde med Kabelplus 

- Info om mødet med Kabelplus 2. april 2019. Noter fremkommer senere. 

6. Nyhedsbrev  

- Udkast fremkommer senere 

7. Udestående opgaveliste (hvis tid) 

8. Eventuelt 

9. Næste møde /Mødeplan 

- herunder begynde overvejelser om mødeplan og hovedaktiviteter for 2. halvår 

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 3 medlemmer (samme procedure som ved tidligere brugerrådsmøder). 

 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsorden godkendt uden kommentarer. 

 

 

Ad 2. Referat fra foregående møde 

 

Henrik beklagede, at referatet ved en fejl var blevet lagt på hjemmesiden uden først at have været 

sendt til kommentering i brugerrådet. Referatet blev dog godkendt uden kommentarer.  

 

 

Ad 3. Nyt fra administrationen 

 

Valg af nyt medlem 

Administrationen fortalte, at der den 25. april blev udskrevet valg til den ledige plads til 

brugerrådet. Kandidater kan melde sig t.o.m den 9. maj.  

 

Status på arbejdet med oplæg om governance struktur 

Administrationen fortalte, at IK arbejder på et oplæg om governance struktur.  

 

IFA budget 2019 

Brugerrådet efterspørger et budget for IFA for 2019. Dette mhp. at opnå en større forståelse for 

indtægter og udgifter forbundet med at drive IFA. Brugerrådet er bl.a. interesseret i at få overblik 

over udgifter til administration, vedligehold og tilsyn.  

Det blev drøftet, at de udgifter som IK i nærværende år har til IFA, ikke nødvendigvis afspejler de 

udgifter, som en privat antenneforening vil have. IK’s udgifter er dog for tiden det bedst mulige 

grundlag for en vurdering af udgifterne. Vi kan formentlig få en del yderligere oplysninger fra 

FDA, som er indbudt til næste møde. 

 



FDA Roadshow 

IK fortalte, at FDA afholder såkaldte Roadshows rundt om i landet i de kommende uger. 

Brugerrådet er velkomne til at deltage på vegne af IFA. Det blev aftalt, at invitation og dagsorden 

for Roadshow sendes rundt til brugerrådet, og at eventuelle tilmeldinger sendes til IK senest fredag 

den 3. maj.  

 

Ad 4. Nyt fra ØPU/Byråd 

 

Status for undersøgelse vedr. fiber 

Brugerrådet er inviteret til at deltage i byrådets temamøde om fiberløsning i Ishøj. Mødet afholdes 

den 7. maj kl. 16-17. Til temamødet vil der være to oplæg fra eksterne oplægsholdere. Martin 

Sjøstrøm fra Nitaris vil fortælle om, hvordan Ishøjs antennenet er bygget op samt perspektiverne og 

mulighederne ved et fibernet. Mia Stroustrup, direktør for Salg og Service i Fibia & Steen Nielsen, 

teknisk direktør i Fibia vil fortælle om Fibias forretningsmodel, de tekniske aspekter ved en fiber-

løsning samt hvilke muligheder Fibia ser for udrulning af fibernet i Ishøj Kommune.  

 

Leverandørhenvendelse om fiber 

Firmaet Gigabit har omdelt en reklame til mange af kommunens borgere, hvori der gives et tilbud 

på etablering af fibernet, og hvor Ishøjs borgere inviteres til et informationsmøde i Ishøj. 

Informationsmødet afholdes i Ishøj idrætscenter. IK oplyste, at IK ikke har været i kontakt med 

Gigabit og ikke har været involveret i Gigabits fremstød i Ishøj. Gigabit har også sendt 

markedsførings e-mails til en række grundejerforeninger. Teksten i disse mails kan misforstås, så 

modtager får indtryk af, at Gigabit samarbejder med IK. 

 

IK har efter mødet konstateret, at Gigabit har lejet sig ind i Ishøj Idrætscenters lokaler til de normale 

takster, der er fastsatte af byrådet.  

 

Netplan sagen 

IK oplyste, at Byrådet den 2. april vedtog, at sagen mod Netplan droppes. FU havde på forhånd 

spurgt IK, hvordan oplysningen på side 3 i notatet til byrådet om at, ”Ishøj Kommune har således 

ikke overdraget anlægget til en brugerforening og forventes heller ikke at foretage en sådan 

overdragelse indenfor en nærmere fremtid.” skal forstås. FU ville gerne sikre sig, at der ikke var 

misforståelser vedrørende brugerrådets arbejde. IK oplyse, at afsnittet skulle forstås således, at hvis 

kommunen ville køre en sag mod Netplan, villa kommunen skulle dokumentere merudgifter. Udgifter 

forbundet med etablering af en ny antenneforening kunne være en del af den opgørelse af merudgifter. 

Men da der ikke er etableret en ny forening, har de udgifter ikke været der.  

 

It-revision  

IK arbejder på at udarbejde et oplæg til, hvordan der kan laves en revision af Kabelplus’ og IFA’s 

It-sikkerhed. Brugerrådet har tilbudt at medvirke i arbejdet.  

 

 

Ad 5. Møde med Kabelplus 

 

Brugerrådet holdt et møde med Kabelplus den 2. april, som også indebar et besøg i IFA’s 

hovedstation. Fra kommunen deltog Inge Sørensen.  

IK er ved at udarbejde et separat referat for mødet. Til mødet blev bl.a. drøftet:  



 Pixeleringer: Kabelplus oplyste, at de var opmærksomme på, at der fortsat er pixeleringer 

hos nogle brugere.  

 Hovedstationen: Kabelplus var i gang med at rydde op i hovedstationen. Brugerrådet 

bemærker, at den ser væsentligt pænere ud end ved brugerrådets sidste besøg. 

Oprydningsarbejdet forventes færdigt den 3. Maj.  

 E-mails fra ishoejby.dk: Brugerrådet spurgte ind til håndteringen af de e-mails, der ikke 

bliver leveret. Kabelplus har meddelt brugerrådet, at de ikke kan finde fejlen.  

 Fast ip-adresse: Kabelplus oplyste i modsætning til tidligere, at der er en firewall på de 

faste-IP adresser.  

 IP-telefoni: I januar 2019 var der problemer med IP-telefoni på de nye modems. Denne fejl 

eksisterer ikke mere.   

 Ekstender: Brugerrådet opfordrer Kabelplus til at opfordre kunderne til at kontakte 

Kabelplus, hvis de ønsker en extender.  

 Testbrugere: Testbrugerne får snart ny software i deres modems.  

 

Ad 6. Nyhedsbrev 

 

Udkast til nyhedsbrev blev sendt rundt før mødet. Aftalt, at Preben og Cæcilie i fællesskab skriver 

nyhedsbrevet færdigt.  

 

 

Ad 7. Udestående opgaveliste 

 

Punktet udskudt til næste gang.  

 

 

Ad 8. Eventuelt 

 

Kabelplus har fremsendt et udkast til brochure til omdeling i Ishøj. Kabelplus vil gerne have 

brugerrådets input hertil. Aftalt, at eventuelle input sendes til Cæcilie senest den 6. maj.  

 

 

Ad 9. Næste møde / Mødeplan 

Næste møde i brugerrådet afholdes den 21. maj.  

 

Der afholdes forretningsudvalgsmøde den 14. maj. Inden da sender administrationen et udkast til 

dagsorden til forretningsudvalget. 

 

Det blev aftalt, at Cæcilie skriver rundt mhp at afklare, hvilke ugedage i efteråret, det er bedst at 

ligge kommende brugerrådsmøder på. Det blev også aftalt, at forretningsudvalget udarbejder oplæg 

til arbejdsplan for andet halvår. 

 

På næste møde skal der drøftes fremtidig organisering af brugerrådet efter forslag fra Wagn.  

http://ishoejby.dk/

