
16. februar 2021 

Referat af brugerrådsmøde 

Mødet afholdes:  

Tidspunkt:  

Deltagere: 
 
Forvaltning:  

Afbud:  

 

Tirsdag d. 9. februar 2021, Telefon- / videomøde 

kl. 17.00 – 19.30 

Kim / Thomas / Preben / Bjarne / Henrik / Diana / Christian /  
 
Inge / Cæcilie  

Wagn, Raja og Jørgen 

 

Dagsorden brugerrådsmøde: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat fra foregående møde (12. januar 2021) 

3. Rammer for mødet (mødeform og evt. spørgsmål om inhabilitet) 

4. Status vedr. Kabelplus 
a. Drift og opfølgning 
b. Gullestrup.net - status 

5. Nyt fra administrationen 
a. Punkter ØPU og Byråd 
b. Status for klagesag 

6. Overgang til Stofa – eventuelle arbejdsgrupper? 
a. Status, herunder nyt fra koordinering/kontakt med Stofa (IK) 
b. Fremtiden for mail-domænet ishoejby.dk – se særskilt oplæg 
c. Brugerrådets aktiviteter ifm. overgangen - fokuspunkter 
d. Overvejelser om ”det nye brugerråd” 

7. Status for fiber 
a. TDC NET - status 
b. Andre aktiviteter - fx IK og lokale 
c. BRIFA - videre arbejde 
d. Bredbåndspuljen - efter finanslovsaftalen – hvordan fungerer det? (IK) 

8. Nyhedsbrev 

9. Evt. 

10. Næste møde(r)  
a. Torsdag d. 11. marts 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt.  

 

 

Ad 2. Referat fra foregående møde (12. januar 2021) 

 

Referat blev godkendt.  

 

 

Ad 3. Rammer for mødet  

 

Brugerrådet fortsætter med at holde videomøder, indtil de nuværende omstændigheder omkring corona 

ændres.  

 

 

Ad 4. Status vedr. Kabelplus  

 

a. Drift og opfølgning  

Ishøj Kommune havde statusmøde med Kabelplus den 1. februar 2021. Referat af mødet sendes til 

brugerrådet, når det er færdigt. Brugerrådet er i øjeblikket ekstra opmærksomme på Kabelplus’ 

kundeservice og driftsstabilitet, da brugerrådet i løbet af januar har oplevet flere problemer end normalt. 

 

b. Gullestrup.net - Status 

Intet nyt.  

 

 

Ad 5. Nyt fra administrationen 

 

a. Punkter fra ØPU og Byråd 

Der var to dagsordenspunkter om Ishøj Fællesantenne på byrådets møde den 2. februar.  

 

1. Klagenævnet for Udbud har den 26. januar 2021 meddelt Ishøj Kommune, at Ishøj Ny Antenneforenings 

klage omkring salgsprocessen vedr. Ishøj Fællesantenne ikke tages til følge. Klagenævnet har endvidere 

besluttet, at Ishøj Ny Antenneforening skal betale sagsomkostninger på 35.000 kr. til Ishøj Kommune. 

Ishøj Ny Antenneforening kan anke sagen til Byretten. Der er 8 ugers ankefrist. Klagenævnets afgørelse 

offentliggjort på Klagenævnets hjemmeside.  Ishøj Kommune arbejder videre som hidtil med at 

forberede overgangen fra Ishøj Fællesantenne til Stofa den 1. juni 2021. 

 

Brugerrådet ser med tilfredshed på, at klagesagen er afgjort således, at der ikke er begået fejl i 

salgsprocessen.  

 

2. Ankestyrelsen har afsluttet deres undersøgelse af Ishøj Kommunes regnskabspraksis for Ishøj 

Fællesantenne. Ankestyrelsen har den 26. januar 2021 meddelt Ishøj Kommune, at Ankestyrelsen ikke 

finder anledning til at foretage yderligere i sagen. Kommunen betragter derfor sagen som afsluttet. 

Spørgsmålet om regnskabsprincipperne er blevet behandlet af Ankestyrelsen på foranledning af 

henvendelse fra en borger. Ishøj Kommune sendte i august 2018 en redegørelse for regnskabspraksis 

på området til Ankestyrelsen, og kommunen svarede på en række supplerende om Ishøj Fællesantenne 



i november 2020. Borgeren, der rettede henvendelse til Ankestyrelsen, har mulighed for at påklage 

Ankestyrelsens afgørelse til domstolene. 

 

Brugerrådet tager afgørelsen til efterretning.  

 

b. Status for klagesag 

Se pkt. 5.a 

 

 

Ad 6. Overgang til Stofa - Eventuelle arbejdsgrupper 

 

a. Status, herunder nyt fra koordinering/kontakt med Stofa 

Ishøj Kommune har holdt statusmøde med Stofa den 14. januar og 9. februar. Kommunen holder 

statusmøder med Stofa en gang om måneden frem til den 1. juni 2021. Brugerrådet får tilsendt referater 

fra møderne.  

 

b. Fremtiden for mail-domænet ishoejby.dk - se særskilt oplæg 

Der fremsendes en ny version af oplæg om fremtiden for mail-domænet. Det blev aftalt, at IK sender 

brugerrådets oplæg til Stofa.  

 

c. Brugerrådets aktiviteter ifm. Overgangen - fokuspunkter 

Brugerrådets medlemmer sender ideer til fokuspunkter til forretningsudvalget (FU). FU udarbejder oplæg 

til næste møde.  

 

d. Overvejelser om “det nye brugerråd” 

Brugerrådets medlemmer kan sende input til overvejelser om det nye brugerråd under Stofa til 

forretningsudvalget (FU). FU udarbejder oplæg til mødet i april, der også tager udgangspunkt i Stofa 

købstilbud 

 

 

Ad 7. Status for fiber 

 

a. TDC NET - status 

Forretningsudvalget har holdt statusmøde med TDC NET om fiberudrulning i Ishøj.  

 

b. Andre aktiviteter - fx IK og lokale 

Ingen bemærkninger. 

 

c. BRIFA - videre arbejde 

Ingen bemærkninger. 

 

d. Bredbåndspuljen - efter finanslovsaftalen - hvordan fungerer det? 

Energistyrelsen forventer at melde rammerne for bredbåndspuljen 2021 ud i løbet af foråret 2021.  

 

 

Ad 8. Nyhedsbrev 

 

Ingen bemærkninger 



Ad 9. Evt.  

 

Ingen bemærkninger 

 

 

Ad 10. Næste møde 

 

Næste møde er torsdag den 11. marts 2021. 

 

 

 


