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Brugerråd for Ishøj Fællesantenne – Mødereferat 

Tid og sted 11.oktober 2018, kl. 18:00 – 20:00 – Ishøj Rådhus  

Deltagere Brugerråd 

Bjarne Børgesen 

Martin Guldager 

Henrik Kjølberg 

Preben Hansen 

Jørgen Ole Mortensen 

Kim Badawey 

Ishøj Kommune 

Inge Sørensen  

Cæcilie Færch  

 

Afbud fra Wagn Jensen, Bo Hørbye, Thomas Brokmann og John 

Christensen 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra foregående møde 

2. Gæst til mødet: Oplæg af Anders Christensen, Brix og Kamp 

o Ishøj Fællesantennes anlæg 

o Opgradering og renovering af anlægget 

o Aftaler 

o Tilsyn / Brix og Kamps rolle 

o Tilsyn generelt med Ishøj Fællesantenne 

3. Dialog med Anders Christensen 

4. Evaluering af brugernes oplevelse ifm. opgradering og renovering 

5. Status fra Ishøj Kommune  

o Igangværende sager 

o Lister med overblik over øer og adresser 

o Kabling til havnen og erhvervsområder 

o Email dedikeret til brugerrådet 

6. Opgaver 

o Arbejdsgruppen for øer (Preben / Kim / John / Bjarne) 

o Udestående opgaver (Kim) 

o Rapportering fra Kabelplus 

7. Eventuelt 

8. Kommunikation om dagens møde 

 

 

 



Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendt uden kommentarer.  

Ad 2. Oplæg af Anders Christensen fra Brix og Kamp 

Brix og Kamp er kommunens tekniske rådgiver ift. Ishøj Fællesantenne.  

 

Slides fra Anders’ oplæg er vedlagt referatet.  

Ad 3. Dialog med Anders Christensen 

Brugerrådet spurgte bl.a. ind til fremtidige investeringer i IFA’s anlæg. Anders nævnte følgende 

områder, der kan overvejes ift. fremtidig renovering:  

 Skift alle stik 

 Skift alle fordelere til nye 

 Skift alle skabe 

(Af dokumentationen for IFA vil det fremgå, hvilke komponenter i anlægget der ikke er blevet 

skiftet ifm. Kabelplus’ opgradering og renovering.)  

I øvrigt blev det drøftet, hvordan anlæggets dokumentation i fremtiden skal opbevares. I dag bliver 

dokumentationen opbevaret på en dropbox, som både Kabelplus, Ishøj Kommune og Brix og Kamp 

har adgang til.  

Anders orienterede kort om indholdet i opgradering og renovering, og hvordan han udfører tilsyn 

med opgaven og status på arbejdet. Tilsynet afsluttes med en afrapportering medio november. Test 

af modems til docsis 3.1 drøftet. Brugerrådets medlemmer indvilgede i at være testpersoner.    

Anders sluttede med et kort input til Brugerrådet om, hvad der efter hans mening er det vigtigste for 

en brugerejet antenneforening. Det er at sikre ejerskabet af anlægget og at sikre, at medlemmerne 

kan modtage de rigtige produkter. 

 

I forbindelse med oplysningen om, at dokumentationen opbevares i dropbox oplyste Ishøj 

Kommune, at man ville sikre sig løbende kopiering til kommunens system. Herved ville det også 

blive sikret, at der tages sikkerhedskopi. 

Ad 4. Evaluering af brugernes oplevelse ifm. opgradering og renovering 

Ishøj Kommune evaluerer i november den opgradering og renovering, som Kabelplus forventes at 

gennemføre til den 31. oktober 2018. Evalueringen drøftes af Økonomi- og Planudvalget den 26. 

november og af hele byrådet den 4. december.  

 

Det aftales, at der afholdes møde med Økonomi- og Planudvalget den 26. november kl. 16.15-

17.00, hvor brugerrådet mundtligt præsenterer brugerrådets oplevelse af brugeroplevelsen ifm. 

opgradering og renovering.  

 



Det aftales, at alle medlemmer af brugerrådet for så vidt muligt undersøger brugernes oplevelse af 

opgradering og renovering ved at spørge brugere i egen forening. Preben laver udkast til et 

spørgeskema hertil. Spørgeskemaet drøftes på møde d. 22. oktober.  

 Ad. 5. Status fra Ishøj Kommune 

IK orienterede kort om følgende:  

- Tv-rettigheder til Ishøj Fællesantenne og aftale med Canal Digital 

- Sag i Ankestyrelsen vedr. regnskab for IFA 

- Netplans rådgivning 

- Udbuddet af koncessionsaftalen 

- Aktindsigter i IFA – IK sender oversigt over alle aktindsigter i IFA 

Ad. 6 Kommende møder 

22. oktober kl. 17-19 

Kabelplus inviteres til en halv time fra kl. 18-18.30. Kim udarbejder spørgsmål til Kabelplus, og 

sender spørgsmål rundt til brugerrådet forud for møde.   

IK orienterer Kabelplus om, at de ikke skal forberede en præsentation. Men Kabelplus må gerne 

bruge 5 min. på at give en status på hvordan det går pt.  

 

27. oktober kl. 9.30  

Workshop i AAB kulturhus, Strandgården 21. Hovedformålet er gennemgang og redigering af 

opgavelisten.
i
 

 

26. november kl. 16.15-17  

Møde med Økonomi- og Planudvalget vedr. evaluering af opgradering og renovering med særligt 

fokus på brugerrådets oplevelse af brugeroplevelsen. Efterfølgende oplyst, at Bjarne også deltog.  

 

I øvrigt mødes Kim, Preben og Henrik med Kabelplus og Infowise den 18. oktober kl. 09.55 i 

Kabelplus’ butik. Formål: Besøg i IFA’s serverrum. 

 

Mødeplan for kommende møder aftales på mødet d. 22/10. 

 

 

Ad. 7 Eventuelt 

IK fremsender opdateret liste med kontaktliste til Brugerrådet 

IK fremsender notat om beskrivelse af individuel og hovednetstilslutning 

 

                                                 
i
 Efterfølgende er oplyst, at workshoppen flyttes til 3. november. 


