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Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 25. marts 2019, kl. 17:00 – 19:30 – Ishøj Rådhus  

Deltagere Brugerråd 

Bjarne Børgesen 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Thomas Brokmann 

Jørgen Ole Mortensen 

Kim Badawey 

Jan Diemer 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

 

Afbud fra: Wagn Jensen, Martin Guldager 

Fravær uden afbud: Raja Shiraz Khan  
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Ad 1. Oplæg af Brix og Kamp: Fremtidens IFA – opbygning af forening 

Brix og Kamp redegjorde for nogle af de ting, som en privat antenneforening skal tage stilling til 

vedr. drift, service, vedligehold, økonomi og aftaler med leverandører, samt rammerne for 

bestyrelsens arbejde.   

 

Brix og Kamp anbefaler som udgangspunkt, at antenneforeninger bevarer ejerskabet af anlæg og 

kabler, fordi dette er af stor betydning for, hvor billige produkter foreningen kan forhandle til 

medlemmerne.   

 

Aftalt at Brix og Kamp eftersender de plancher, der dannede grundlag for indlægget 

 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføjet et punkt til dagsordenen: Pkt 9. Opfølgning med Kabelplus.  

 

Ad 3. Referater fra foregående møder (25. februar 2019 og 4. marts 2019) 

Referater fra de to foregående møder blev godkendt. 

 

Ad 4. Nyt fra administrationen  

 

a. Fiber 

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 5. marts 2019, at der igangsættes et arbejde med at 

formulere en strategi for udrulning af fibernet i Ishøj Kommune parallelt med IFA´s tilbud. Første 

skridt bliver at invitere oplægsholdere til at give inspiration til en sådan strategi på byrådsmødet i 

maj 2019. 

Administrationen er ved at undersøge, hvem der kan være relevante at invitere til at holde et oplæg 

for byrådet i enten maj eller juni om fiber og mulighederne herfor i Ishøj. Aftalt, at Kim og Cæcilie 

mødes d 26/3 mhp. at Kim kan give input til fiber.  

 

b. Valg af nye medlemmer 

Der har i en periode været 2 ledige pladser i brugerrådet for Ishøj Fællesantenne.  

Administrationen orienterede om, at Torsbos bruger- og pårørenderåd har udpeget et nyt medlem, 

der fremover skal repræsentere kategorien ”Ældre- og plejeboliger” i brugerrådet. Jan Diemer er 

valgt ind som den nye repræsentant i denne kategori.  

Administrationen orienterede yderligere om, at der jf. byrådets beslutning af 5. marts 2019 

udskrives et valg for at få besat den anden ledige plads i brugerrådet. Valget udskrives den 25. april, 

hvorefter interesserede kandidater har 14 dage til at melde sig. Det er kun de medlemmer af IFA, 

der hverken bor i et boligselskab, en andelsbolig, en ejerlejlighed eller er medlem af en 

grundejerforening eller et bylaug, der kan stille op. Der afholdes afstemning blandt kandidaterne 

efter samme procedure som tidligere. 

Aftalt at der vil være repræsentanter fra Brugerrådet til stede ved eventuelt valg- og/eller 

opstillingsmøde(r) for at fortælle om arbejdet i brugerrådet. 

 



c. Opfølgning på møde med Horten 

Som opfølgning på brugerrådets møde med Horten har administrationen bedt Horten svare/redegøre 

for følgende:  

- Det blev oplyst, at offentlige midler i de almennyttige boligafdelinger (støttede byggerier), 

der er medlem af IFA (fx AAB 55), kan medføre krav om brug af reglerne for offentlige 

udbud. Dette forhold ønskes klarlagt, da støttede byggeriers/boligafdelingers medlemskab 

kan medføre, at en brugerejet/-drevet antenneforening alligevel ikke kan betragtes som 

”privat” (planche 8 i det omdelta materiale). 

 

- Af Statsforvaltningens udtalelse af 22. januar 2009 til Kerteminde Kommune (det er 

statsforvaltningen i Region Syddanmark) fremgår, at afgørelsen i betydeligt omfang bygger 

på lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Den lov fremgår ikke i 

Hortens liste over retskilder. Mangler der nogle retskilder i listen? Af retsinformation.dk 

fremgår det, at der er langt flere love på teleområdet, men spørgsmålet er, hvilken 

lovgivning, der er rent teknisk, og hvad der er relevant ved overdragelse. 

 

Hortens svar sendes ud til brugerrådet, når administrationen har modtaget dem.  

 

d. Regnskab 

På brugerrådets opfordring er der lavet et særskilt regnskab for Ishøj Fællesantenne for 2018. 

Regnskabet viser, at Ishøj Fællesantenne i 2018 havde udgifter for 3.792.634 kr. og indtægter for 

2.034.132 kr.  

 

e. Logo 

Ishøj Kommune har udarbejdet et nyt logo for Ishøj Fællesantenne. Logoet vil fremover fremgå af 

de fakturaer, som Kabelplus sender ud. At IFA's logo bliver sat på Kabelplus' fakturaer er en del af 

den løsning, der blev fundet med Canal Digital om tv-rettigheder.  

 

Ad 5. It-sikkerhed – status på arbejde med brugerrådets oplæg 

Brugerrådet sendte torsdag d. 21/3-19 et notat til administrationen med brugerrådets oplæg til en 

afklaring af IFA’s It-sikkerhed. Brugerrådet sendte notatet til Økonomi- og Planudvalgets 

medlemmer mandag den 25/3-19. 

Administrationen har inviteret til et møde om it-sikkerhed i Ishøj Fællesantenne d. 26/3-19. 

Deltagere i mødet er Kabelplus, repræsentanter fra brugerrådet, Ronni Feldt (It- og 

digitaliseringschef), Cæcilie og Inge.  

 

Formålet med mødet er at afdække spørgsmål, opgaver og ansvar vedr. it-sikkerhed i Ishøj 

Fællesantenne samt at lave en forventningsafstemning af det videre forløb. Fra brugerrådet deltager 

Preben, Kim, Martin og Henrik. Fra Kabelplus deltager Kenneth Christensen og Henrik Lind.  

 

 



Ad. 6. Oplæg til forvaltningens driftsikring (governance struktur) – udkast kommer 

Brugerrådet har udarbejdet et notat med anbefalinger til administrationens samarbejde med 

Kabelplus, som blev udleveret på mødet. Det blev aftalt, at Administration kigger på pointerne. Det 

fremsendte oplæg sættes på dagsordenen til et af de kommende møder. 

 

Ad 7. Nyhedsbrev  

Preben udleverede nogle emner til kommende nyhedsbreve. Det blev aftalt, at det næste nyhedsbrev 

skal fokusere på følgende:  

- Indledning/kommentarer til nyhedsbrev 2 

- Ishøj Kommunes beslutning om at K+ fortsætter 

- BRIFA’s syn på den implementerede it-sikkerhed 

- Brugerindflydelse, og lidt om brugerundersøgelser, og de lave svarprocenter 

 

Følgende emner gemmes til senere nyhedsbreve 

- Om fejlmeldingerne vedrørende Ishøjby.dk mail. 

- Den pludselige meddelelse om at supplere fællesantennenettet med fiber. 

- Om at stifte en privat fællesantenneforening 

 

Det blev aftalt, at IFA’s nye logo skal tilføjes til nyhedsbrevet, og at Preben tilføjer det. 

 

Ad 8. Udestående opgaveliste 

Udskydes til næste gang. 

 

Ad 9. Opfølgning på Kabelplus – tilføjet jf. pkt 2 

Brugerrådet holder et møde med Kabelplus den 2. april. Mødet holdes i Kabelplus’ butik. 

Brugerrådet sender en dagsorden ud forud for mødet. Fra brugerrådet deltager Preben, Kim, Henrik,  

Martin og Jan. Inge deltager som repræsentant for IK. 

 

Ad 10. Eventuelt 

Brugerrådet drøftede, at det ikke er i orden, at Kabelplus sender kunderne videre til Gullestrup net, 

når der er problemer med ishoejby.dk mailen. 

 

Ad 11. Næste møde /Mødeplan 

Næste møde er tirsdag den 30. april kl. 17.  

 

 

http://ishøjby.dk/

