Referat af ekstraordinært afdelingsmøde om fibernet, 16. august 2017

1. Velkomst og valg af dirigent
Formand Niels-Christian byder velkommen og Peter Rørbye bliver valgt til dirigent.
Informerer om hvorfor vi skal vælge ny løsning. Loven er ændret.
Peter oplyser mødet er rettidig indkaldt.
-Undren fra salen over det er Orbicon der er valgt, dem har vi ikke god erfaring med.
2. Valg af stemmeudvalg og referent.
Vælges hvis der bliver behov for et stemmeudvalg.
Dorthe vælges til referent.
3. Teknisk orientering om forslag om etablering af fibernet til TV- og internet-modtagelse
v/vores rådgiver Peter Peitersen, Orbicon, herunder spørgsmål fra salen.
-Er det muligt at tilslutte flere fjernsyn? Ja, derefter en del teknisk snak.
-Kan i garantere et lige så godt signal som vi har nu? - Det bliver meget bedre.
-Vil boksen blive installeret i stuen? - Umiddelbart ja, men der vil blive kigget på hvilken
placering der er bedst.
-I dag kan man købe ekstra forstærkere, vil de kunne bruges? Hvis der bruges flere TVapparater i boligen kan leverandøren skrue op for signalet. Brug af linieforstærkere må
frarådes.
-Er det rent teknisk de samme løsninger der skal vælges mellem? Stort set ja, der er ingen
kvalitetsforskel.
-Sender routeren ikke wi-fisignalet ned af, tænker den skal placeres øverst i boligen? - Nej
signalet reflekteres.
-Hvis man kun vil have internet, kan man så vælge TV fra? Ja
-Forventet tilskud fra Landsbyggefonde, er det realistisk? Ja det forventer vi,
organisationsbestyrelsen tager stilling i næste uge
Parknet er en non profit forening, de leverer hurtigt og effektivt internet.
-Har bestyrelsen nogle holdning til hvilken løsning der skal vælges? Ja vi mener YouSee er
super til TV, men er dyre på internet, derimod er Parknet kendt som gode og effektive på
internet.
-Hedelyngen har fået løsningen og det fungerer super godt.
-Kan man godt vælge enkelt kanaler uden grundpakke? Nej man skal have grundpakken.
-Kan vi få boksen til 30 kr. i stedet for 99 kr.? Peter Rørby undersøger om det er muligt.
-Du siger: YouSee er super til TV, men halter på internet, derimod er Parknet kendt som
gode og effektive på internet, hvad med andre muligheder? Vi har været i kontakt med
mange andre udbydere, vi er overbevist om det er den bedste løsning der er indhentet tilbud
fra. Parknet har været det mest stabile i deres pris.
-Hvad får YouSee for at give os det billigere? De får kunder.
-Er der en vejledning til hvordan man kobler flere tv til? Ja det kan vi få.
-Kan man droppe YouSee og kun streame? Ja
-Hvis man bliver utilfreds med løsningen, hvordan kan man så vælge en anden løsning?
Det kan besluttes på et afdelingsmøde.

-Ud over det der er vist, er det også muligt hos Parknet at få IP telefoni.
-De to beløb der afregnes over huslejen i dag, vil fremover blive opkrævet af leverandøren
direkte hos de individuelle kunder
Vil det hele blive trukket over huslejen? Nej, de 68 kr. for installationsomkostningerne vil
blive opkrævet over huslejen, resten er en sag mellem den enkelte beboer og udbyder.
-Jo flere udbydere jo flere fejl.
-Hvor hurtigt bliver vores internet? 200/200Mbit
-Er placeringen af routeren fastsat? Nej
-Hvad hvis man kun vil have enkelte kanaler, hvad skal man så vælge?
Den billigste løsning vil i det tilfælde være Parknet, men det er også en løsning ingen TV
løsning, men kun hente det fra internettet.
-Hvor lang tid skal I være i boligen? Ca. tre timer tager det at installere.
og hvornår går de i gang? Ved vi ikke før der er skrevet kontrakt.
-Placering af router? Det skal undersøges hvilken placering der er bedst. Der vil blive
foretaget måling i de to typer huse.
-Man skal tage højde for hvor meget der skal bores.
-Skal vi selv henvende os til YouSee for, at vælge pakke? Nej, vi vil alle have fuld pakke fra
starten, alle beboer vil modtage brev fra YouSee, hvor de skal tage stilling til hvilken TV
pakke de ønsker.
4. Vedtagelse af forslag om etablering af fibernet.
YouSee og Parknet blev valgt med 56 stemmer mod 4 stemmer til Parknet og Parknet.
-Når det er Orbicon der er på opgaven, skal det stå i kontrakten, at der skal være ordentligt
tilsyn.
-Vi/I bør sikre sig der bliver taget ansvar og projektet bliver udført korrekt. Peter Peitersen
er tilsynsførende.
-Hvis det viser sig, at førerrør er knækket på grund af vandrør ikke er lagt korrekt, hvor
ligger ansvaret? CURA har ansvaret.
Projektleder fra KAB og fra Orbicon, var fraværende ved rørprojektet, vi ønsker ikke dette
bliver en gentagelse.
-Hvor meget magt har følgegruppen? Det er KAB der kan hyre og fyre.
Afdelingsbestyrelsen er følgegruppe, herudover indtræder Allan Christensen som er
uddannet elektriker. Andre beboere med særlig faglig ekspertise er velkommen i
følgegruppen.
-Hvad går tilsyn ud på? Det vil blive tjekket om den fysiske installation er udført korrekt.
Der kan være lidt malerarbejde rundt om gennemføringen, dette arbejde ligger hos
beboerne selv. Der vil blive gjort rent efter arbejdet. Der vil ikke blive gennemgang i alle
boliger, men der vil blive fortaget stikprøver.
-Vi forventer kontrakten er udført så der kan pålægges et ansvar, om nødvendigt må der
indhentes juridisk bistand til dette.
-Vil ledningerne blive skjult? Nej de vil være synlige.
-Hvem skal stå for udførelsen? Dansk Kabel TV (Yousee datterselskab) skal udføre arbejdet.
Antal deltagere 42
Husstande 32

Når der er indgået kontrakt med Yousee og Parknet vil der blive indkaldt til afdelingsmøde
med Yousee, hvor tekniske spørgsmål vil blive besvaret.
For referatet: Dorthe Poulsen

