
22.01.19 

Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 15. januar 2019, kl. 17:00 – 20:00  

Deltagere Brugerråd 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Thomas Brokmann 

Kim Badawey 

Christian Knudsen 

Diana Hemdrup 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

Gæster 

Stefan Nygaard fra TDC-net,  

Mette Schwartz, Konsulent 

Afbud fra Wagn Jensen, Raja Shiraz, Kasper de la Cour, Bjarne 

Børgesen, Jørgen Ole Mortensen 

 

Dagsorden 

TDC nets udrulning af fiber i Ishøj 

1. TDC net informerer om sin beslutning for de forskellige områder 

2. Brugerrådets spørgsmål til TDC net 

3. Informationsplan og -materiale, herunder koordinering af parternes informationsaktiviteter 

4. Kommende samarbejde 

Dagsorden brugerrådsmøde: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra foregående møde (12. december 2019) 

3. Nyt fra forretningsudvalget 

a. Information om mødet 16.12.2019 med borgmester og kommunaldirektør 

b. Forslag til brev til folketingets energiudvalg og energiministeren 

c. Brugerrådets informationsplan om udrulning af fiber 

4. Nyt fra administrationen 

a. Drift og opfølgning (information om seneste møder) 

b. Bygningsbrandtilsyn i hovedstation (status for gennemgang) 

5. Planlægning af FU’s næste møde med borgmesteren og kommunaldirektøren 

a. Oplæg til emneliste 

b. Næste møde med ØPU 27. januar 2020 kl. 16-17 

6. Nyhedsbrev 

7. Eventuelt 

8. Næste møde(r) /Mødeplan  



Kl. 17-18: TDC nets udrulning af fiber i Ishøj - med deltagelse af Stefan Nygaard fra TDC net 

 

Ad 1. TDC net informerer om sin beslutning for de forskellige områder 

TDC net meddelte, at hvis der er tilstrækkelig mange borgere, der tilkendegiver interesse, ønsker TDC net at 

udrulle fiber i alle de 9 områder, som de har inddelt kommunen i.  

Tilkendegivelserne er primært relevante for områder med villaer og rækkehuse. Alle de steder, hvor der skal 

indgås aftale med foreninger om etablering af stik i samtlige lejemål, skal dialogen gå igennem foreningernes 

bestyrelser.  

Med TDC nets plan for udrulning får størsteparten af kommunens husstande mulighed for at få indlagt fiber. 

Det drejer sig som udgangspunkt om alle husstande øst for motorvejen, undtagen havnen, samt alle 

husstande i Tranegilde, Ishøj Landsby og Torslunde. De områder af kommunen, hvor husene ligger meget 

spredt, får ikke mulighed at få indlagt fiber af TDC net, herunder bl.a. Solhøj.  

 

Ad 2. Brugerrådets spørgsmål til TDC net 

TDC net ser brugerrådet som en aktiv medspiller i forbindelse med en eventuel fiberudrulning i Ishøj. TDC 

net håber, at brugerrådet vil hjælpe med at kommunikere og orientere om de muligheder TDC net tilbyder, 

og at brugerrådet vil hjælpe ved at opfordre alle borgere til at forholde sig til fiberudrulning i deres 

lokalområde.  

TDC net oplyste, at det er gratis for borgerne at få lagt fiber ned, det koster først noget for borgeren, når de 

køber en ydelse. 

 

 

Ad 3. Informationsplan og -materiale, herunder koordinering af parternes informationsaktiviteter 

Det blev aftalt, at det i første omgang er brugerrådet, der kommunikerer om mulighederne for at vise 

interesse på TDC nets hjemmeside. TDC net bistår brugerrådet med at udarbejde informationsmateriale, som 

brugerrådet kan bruge. Brugerrådet kan eventuelt arrangere et eller flere informationsmøder. TDC net kan 

deltage i informationsmøder.  

Udviklingen i tilkendegivelser følges løbende af TDC net.  

Det blev drøftet, om det er muligt at give sin tilkendegivelse analogt. TDC net vender tilbage.  

 

Ad 4. Kommende samarbejde 

 

Hvis der opnås tilstrækkeligt med tilkendegivelser i et område, går TDC net som udgangspunkt i gang med 

at planlægge udrulning af fiber i området. Når TDC net begynder at planlægge udrulning, træder brugerrådet 

i baggrunden.  

Brugerrådets rolle er dermed størst i den første fase, hvor det handler om at opnå tilstrækkelig med 

tilkendegivelser.  

 

Det blev aftalt, at brugerrådet formelt afgør, om de støtter op om kommunens strategi for fiberudrulning, og 

om brugerrådet vil opfordre kommunens borgere til at vise interesse på TDC nets hjemmeside.  



Herefter bliver første skridt i et samarbejde mellem TDC net og brugerrådet, at TDC net fremsender et 

udkast til informationsmateriale til brugerrådet.  

 
 
Kl. 18-20: Ordinært brugerrådsmøde 

 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.  

Der blev tilføjet et ekstra punkt under punkt 4, 4 c. Afhændelse og møde med Horten.  

 

Ad 2. Referat fra foregående møde (12. december 2019) 

Referat fra foregående møde godkendt.   

 

Ad 3. Nyt fra forretningsudvalget 

a. Information om mødet 16.12.2019 med borgmester og kommunaldirektør 

Forretningsudvalget havde den 16. december 2019 et møde med Ishøjs borgmester og kommunaldirektør. På 

mødet fik brugerrådet tilsagn om, at kommunen så vidt muligt vil assistere brugerrådet med at informere om 

mulighederne for fiberudrulning i Ishøj Kommune via f.eks. borgermøder og information på kommunens 

hjemmeside.  

 

b. Forslag til brev til Folketingets Klima, Energi og Forsyningsudvalg og til Klima, Energi og 

Forsyningsministeren 

 

Forud for mødet var udkast til et brev til Folketingets Klima, Energi og Forsyningsudvalg og Klima, Energi 

og Forsyningsministeren sendt rundt. Med brevene ønsker brugerrådet at få svar på, om det forventes, at den 

nye § 60 d i Teleloven forventes at få den tilsigtede virkning således, at kommuner får mulighed for at yde 

tilskud til etablering af elektroniske kommunikationsnet. TDC net nævnes i brevet, og TDC net har ingen 

indvendinger hertil.  

Det blev aftalt, at brevet skal sendes afsted. IK sender brevet på vegne af brugerrådet. IK sender samtidig en 

opfordring fra brugerrådet til Ishøjs byrådsmedlemmer om, at byrådsmedlemmerne kontakter ordførerne for 

deres respektive partier.  

 

c. Brugerrådets informationsplan om udrulning af fiber 

Informationsplan blev afklaret i punktet med møde TDC net.  

 

Hver af brugerrådets medlemmer forpligter sig til at gå tilbage i deres respektive bagland og informere og 

mulighederne for fiberudrulning, og opfordre til, at baglandet tilkendegiver deres interesse på TDC nets 

hjemmeside. Brugerrådet venter med at informere resten af kommunens borgere, til der foreligger 

informationsmateriale fra TDC net.  

 

Det aftales, at brugerrådet på et senere tidspunkt nedsætter en kommunikationsgruppe. Dette drøftes, når 

kommunikationsmateriale er på plads.  

 

Efter mødet besluttede forretningsudvalget, at brugerrådet, på baggrund af aftale på mødet, bakker op om 

TDC nets intentioner om udrulning af fiber og, at brugerrådet vil opfordre til, at man tilkendegiver sin 

interesse på TDC nets hjemmeside.  

 



Ad. 4. Nyt fra administrationen 

 

a. Drift og referat  

IK fremsender referat fra seneste statusmøde med Kabelplus.  

 

b. Bygningsbrandtilsyn i hovedstation 

Der mangler fortsat at blive planlagt et besøg i hovedstationen. IK følger op.  

 

c. Afhændelse og møde med Horten 

Der er planlagt et møde med Horten og repræsentanter fra brugerrådet den 5. februar kl. 8-10. På mødet 

fremlægger Horten det første udkast til salgsmateriale, som pt er ved at blive udarbejdet. Det er planen, at 

udkastet til salgsmaterialet skal danne baggrund for den markedsdialog, der skal foregå i marts.  

 

Brugerrådet gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med salgsmaterialet skal ske en afklaring af 

maildomænet ishoej.dk  

 

 

Ad 5. Planlægning af Forretningsudvalgets næste møde med borgmester og kommunaldirektør 

 

a. Oplæg til emneliste 

Det blev aftalt, at der ikke er behov for nyt møde pt.  

 

b. Næste møde med ØPU den 27. januar 2020 kl. 16-17. 

Til mødet ønsker brugerrådet særligt at drøfte fiberstrategi. 

Der afholdes måske endnu et møde med ØPU og brugerrådet den 23. februar kl. 16-17, hvor brugerrådet 

ønsker at drøfte afhændelse af IFA. Brugerrådet opfordres til at reservere datoen.   

 

 

Ad 6. Nyhedsbrev 

 

 

 

 

Ad 7. Eventuelt.  

 

Henrik og Preben har været til et opsamlingsmøde Kabelplus. Her blev bla. drøftet Gullestrup net og 

omlægning af frekvens.   

 

 

 

    

 

 


