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Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 03. juli 2019, kl. 17:30 – 18:00 – Ishøj Rådhus  

Deltagere Brugerråd 

Bjarne Børgesen 

Martin Guldager 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Thomas Brokmann 

Kim Badawey 

Christian Knudsen 

Diana Hemdrup 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

 

Afbud fra Wagn Jensen og Jørgen Ole Mortensen    

Fravær uden afbud fra Raja Shiraz Khan 
 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Referat fra foregående møde (18. juni 2019)  

 

3. Valg af formandskab (Formand / Næstformand)  

 

4. Valg af medlemmer til forretningsudvalget (hvis nødvendigt)  

 

5. Evt. øvrige organisatoriske forhold  

 

6. Eventuelt  

 

7. Næste møde /Mødeplan  

 

 

 

 

 

 

 



Diana Hemdrup er indtrådt i brugerrådet på den ledige plads og deltog for første gang. 

Velkommen til Diana. 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Forud for mødet havde Wagn sendt kommentar til dagsordenen. Wagn mente, at mødet burde 

udskydes, da AAB 55 ikke havde mulighed for at deltage, og dagsordenen lagde op til valg til af 

formandskabet.  

 

Dagsorden blev godkendt af de tilstedeværende. Mødet er rettidigt varslet og beslutningsdygtigt. 

 

Ad 2. Referat fra foregående møde 

Referat fra foregående møde blev godkendt.  

I referatet havde IK ændret en formulering fra formandskabet vedr. brugerrådets deltagelse i møder 

med Horten om vedtægter for en privat antenneforening. IK oplyste, at ændringen var af ren 

sproglig karakter.   

 

Ad 3. Valg af formandskab (Formand / Næstformand) 

Inge ledte punktet efter opfordring fra Henrik.   

 

Aftalt valgprocedure 

Det blev aftalt, at der først afholdtes valg til formand og derefter afholdtes valg til næstformand. 

Enighed om at fastholde beslutningen fra det konstituerende møde 28. august 2018 om, at formand 

og næstformand vælges fra hver sin gruppe af enten hovednetstilsluttede og individuelt tilsluttede.  

 

Det blev aftalt, at valg afholdes skriftligt. Alle tilstedeværende medlemmer af brugerrådet har 1 

stemme til hvert valg. Kandidater vælges ved simpelt flertal. Ved stemmelighed trækkes lod.  

 

Formandspost 

Opstillede kandidater til formandsposten:  

 Henrik 

 Wagn 

Valgresultat: Henrik blev valgt som formand. (2 blanke stemmer. 6 stemmer på Henrik) 

 

Næstformandspost 

Opstillede kandidater til næstformandsposten – da formanden er valgt fra gruppen af individuelt 

tilsluttede, findes næstformanden blandt hovednetstilsluttede: 

 Wagn 

 Kim 

 Bjarne 



Valgresultat: Kim blev valgt som næstformand. (2 blanke. 1 på Wagn. 3 på Kim. 2 på Bjarne.)  

 

Ad 4. Valg af medlemmer til forretningsudvalget (hvis nødvendigt) 

Der er ikke sket en ændringer i forbindelse med formandskabet, der påvirker, hvilke ”menige” 

medlemmer af brugerrådet, der sidder i forretningsudvalget. De to valgte menige repræsentanter var 

villige til genvalg, og der var ikke andre kandidater, der ønskede at stille op. Aftalt, at punktet 

holdes åbent, og hvis medlemmer af brugerrådet ønsker at stille op til FU, så er det aftalen, at der 

afholdes valg til forretningsudvalget på et senere tidspunkt.  

Forretningsudvalget består af:  

 Henrik 

 Kim 

 Martin 

 Preben 

Ad 5. Evt. øvrige organisatoriske forhold.  

Efter ønske fra brugerrådet blev det aftalt, at IK skriver til AAB 55 mhp. at få afklaret, hvem der 

fremover repræsenterer AAB 55 i brugerrådet.  

 

Ad 6. Evt. 

Forretningsudvalget holder et møde i juli, hvor der laves et udkast til en aktivitetsplan for det næste 

halve år.  

 

Ad 7. Mødeplan 

Mødeplanen for de næste halve år var faldet på plads. Næste møde er den 22. August.  

 

De aftalte ordinære mødedatoer er:  

 

Torsdag 22. august   17.00 – 19.00 

Mandag 16. september 17.00 – 19.00 

Tirsdag 22. oktober 17.00 – 19.00 

Onsdag 20. november 17.00 – 19.00 

Torsdag 12. december 17.00 – 19.00 

Mandag 20. januar 2020 17.00 – 19.00 

 


