
 

 

 

Mødereferat – Informationsmøde om Brugerråd for Ishøj Fællesantenne 

Tid og sted 16. maj 2018, kl. 17:00 – 18:30 – Ishøj Rådhus  

Deltagere Fra Ishøj Kommune 

OBJ – Ole Bjørstorp 

KSJ – Kåre Svarre Jakobsen 

IS - Inge Sørensen  

CF - Cæcilie Færch  

 

Repræsentanter fra Rækkehuse 

o Grf. Bredekærparken 

o Grf. Jægerbuen 

o Grf. Strandgårdsparken 

 

Repræsentanter fra etageboliger 

o Ejf. Ishøj Centrum Blok 5 

o Andelsboligforeningen Centerparken 

 

Repræsentanter fra Almene Boliger 

o AAB 55 

o KAB Baldershus 

o PAB Musvitten 

 

Repræsentanter fra landsbylaug og fritstående bygninger 

o Grf. Bredekærsvænge 

o Grf. Jægerkroen 

o Grf. Ørnekærgård 

o Grf. Landsbyen 

o Tranegilde Landsbylaug 

 

Repræsentanter fra kommunale ældre- og plejeboliger 

o Torsbo   

 

 

Velkomst ved Ole Bjørstorp  

Byrådet har besluttet at etablere et brugerråd, fordi vi gerne vil lytte til borgerne. Herunder med 

særlig fokus på: 

- Fremtidens brugerejede og brugerdrevne antenne forening – hvordan skal den se ud? 



- Den daglige drift - herunder eks. dialog med koncessionshaver, opgradering og renovering 

samt indholdsleverandør 

Præsentation af rammerne for den videre proces ved Inge Sørensen 

IS præsenterede først en status for Ishøj Fællesantenne og herefter de konkrete rammer for 

brugerrådet. Se vedlagte slides med præsentation.   

Samarbejdet med byråd og kommunens administration foreslår IK foregår via faste 

opsamlingsmøder med Økonomi- og Planudvalget. Kommunens administration kan yde 

administrativ bistand til rådet efter behov.  

IK lægger op til, at medlemmerne af brugerrådet vælges inden sommerferien, og at første møde i 

brugerrådet afholdes i august 2018. Dagsorden til brugerrådet møder fastsættes af 

brugerrådet/formand  

Der er 11 pladser i brugerrådet. Pladserne er fordelt, så rådets medlemmer som udgangspunkt 

repræsenterer størrelsen på den medlemsgruppe, de repræsenterer. Brugerrådets medlemmer 

udgøres og vælges af de boligbestyrelser, grundejerforeninger og landsbylaug, der er medlem af 

Ishøj Fællesantenne. 

Drøftelser i grupper 

I fire grupper blev de fremmødte repræsentanter bedt om at drøfte nedenstående, med henblik på, at 

det kommende brugerråd har opmærksomhed på dette: 

- Hvad forventes af et brugerråd?  

- Rammer for brugerrådets arbejde – hvad er vigtigt? 

o Samarbejde med byråd/ Økonomi- og Planudvalget 

o Samarbejde med bestyrelser 

o Samarbejde Internt 

o Særlige forventninger fra brugerne, der skal håndteres 

- Hvordan skal repræsentanter vælges? 

Opsamling på gruppernes drøftelser 

De fire grupper præsenterede deres drøftelser.  

 

Drøftelser ved bord 1 

o Brugerråd skal bla. fokusere på om og hvordan, der kan overdrages til brugerne. 

o Brugerrådet skal også fokusere på et mere afdækkende arbejd i forhold til den daglige drift. .  

o Er det juridisk vurderet, om man er forpligtiget til at køre videre med KabelPlus, hvis der 

overdrages til brugerne?  

o Hvem har den juridiske og den økonomiske risiko, der var i forhold til overgangen fra 

YouSee til KabelPlus?  

o Hvad sker der den 31. oktober, hvis man ikke er færdig med opgradering?  

o Drift i fremtiden, hvem skal afholde det?  



 

Drøftelser ved bord 2 

o Hvilken rolle har brugerrådet over for Kabelplus? Et brugerråd kan muligvis bruge andre 

metoder en IK til at påvirke Kabelplus. 

o Er der en direkte kommunikation mellem brugerrådet og kabelplus? En dialog med 

kabelplus er vigtig. 

o Det er vigtigt at fortælle, hvad brugerrådets rolle er – da det ikke har nogen 

beslutningskompetence. Der er en fare for, at brugerråd bliver taget som gidsel af 

kommunens arbejde med Ishøj Fællesantenne.  

o Brugerrådet skal have sin egen stemme, så det selvstændigt kan kommunikere ud til 

brugerne.  

o Vigtigt at der er åbenhed om, hvad kommunen har foretaget sig i forhold til Ishøj 

Fællesantenne. 

o Der skal være åbenhed om, hvad det er for en organisation, borgerne og brugerrådet 

overtager fra IK. 

 

Drøftelser ved bord 3 

o Overdragelse - der skal være fuld indsigt i økonomi, ansvar, kontrakt og anlæggets tilstand. 

Hvordan får man objektiv vurdering af disse ting? Hvordan sikrer man, at anlægget er i en 

ordentlig stand, så borgerne ikke får overleveret et dårligt anlæg? Det er vigtigt, at disse ting 

bliver diskuteret åbent. Både administrativt og juridisk.  

o Overdragelse - hvordan sikrer vi den gode overdragelse? Hvordan sikres det, at alle høres, 

når anlægget og foreningen overdrages? Der skal ikke være nogen få, der træffer 

beslutningerne for alle brugere. Det er vigtigt, at borgerne er trygge ved det de får 

overdraget og den nye organisation.  

o Valg - har man x antal stemmer per forening? En lille forening med 14 husstande er meget 

lille ift. at kunne blive valgt ind, hvis den er oppe i mod nogen, der har flere hundrede 

husstande. Så hvordan sikrer man, at også de små foreninger får indflydelse på valget.  

o Opstilling af kandidater - hvem kan opstille til brugerråd? Kan bestyrelsen opstille nogle, 

der ikke sidder i bestyrelsen? Sådan kan ildsjæle sikres deltagelse. Og det kan være hårdt for 

bestyrelsesmedlemmer, der i forvejen ligger mange frivillige timer, også at sidde i et 

brugerråd. 

o Hvad gør man, hvis mange store foreninger lige pludselig melder sig ud af IFA? Små 

foreninger bliver fanget, fordi de har svært ved at få lagt andet net ind.  

o Hvorfor er der ikke fiber i nye byggerier, og hvad gør man fremadrettet her?  

 

Drøftelser ved bord 4 

o Der skal være et reelt samarbejde mellem brugerråd og byråd.  

o Der skal være dokumentation for, at anlægget er i den rette stand. Hvordan gør man det? 

Evt. med hjælp fra rådgivere. 

o I forbindelse med overdragelsen er det vigtigt at inddrage erfaringer fra andre 

antenneforeninger. 

o Skal brugerrådet overgå og være med i bestyrelsen i den kommende bestyrelse for 

antenneforeningen? 

o Til valget kan det være e model, at bestyrelserne får stemmer ud fra, hvor mange husstande 

man er i det pågældende område.  



o Det vil være rimeligt, at brugerrådet starter med at fokusere de områder, der er meget 

belastede, og arbejder for at få disse områder til at fungere. Kan man her gøre noget for at 

påvirke, hvordan områdernes signal fungerer?  

o Man skal begynde at vurdere, om der skal trækkes mere fiber, når der eks. laves arbejde i 

jorden i et område. 

o Brugerrådet skal lave en prioritering af opgaver, og vælge, hvad der skal fokuseres på.  

 

Efter grupperne havde præsenteret deres drøftelser, blev der yderligere drøftet følgende spørgsmål 

og overvejelser:  

o Kan materialet fra informationsmødet både lægges på hjemmeside og fremsendes på mail? 

o Valgprocessen, her skal det overvejes om det skal være en teknokrat forsamling eller en 

forsamling med mere strategisk tæft?  

o Valg af repræsentanter lyder en anelse kaotisk. Det bliver en udfordring for foreningerne i 

de enkelte grupper, at snakke sammen inden for tidsfristen.  

o Kunne vi lave et opstillingsmøde den 12. juni i stedet for et valgmøde?  

o Kan bestyrelser opstille folk, der ikke er valgt ind i bestyrelsen? 

o Valg hvordan og hvem kan stemme?  

 

Præsentationsrunde 

Der afholdtes en kort runde, hvor alle præsenterede, hvilken forening de kom fra, og hvilken 

medlemsgruppe de hørte til. 

 

Afslutning og videre proces 

Det blev drøftet, hvordan opstilling og valg af kandidater kan foregå mest hensigtsmæssigt. På 

baggrund af drøftelserne, har IK besluttet at afholde et opstillingsmøde den 28. maj, hvor 

interesserede kandidater kan melde sig. Har man ikke mulighed for at møde op på dagen, kan 

kandidater også melde sig via en skriftlig henvendelse til kommunen.  

Valghandlingen foregår den 12. juni, hvor IK afholder et valgmøde, hvor de 11 repræsentanter til 

brugerrådet vælges.  

10 dage før valgmødet meldes opstillede kandidater ud til alle bestyrelser og på kommunens 

hjemmeside.  

Rammerne for selve valghandlingen er stadig under udarbejdelse. Det blev drøftet på mødet, 

hvordan denne kan designes, så den bliver mest hensigtsmæssig for alle foreninger, både store og 

små. IK arbejder på at finde en model, og den skal vedtages af Økonomi- og Planudvalget den 28. 

maj. Herefter meldes den ud til alle bestyrelser og på kommunens hjemmeside.  

Referat og drøftelser fra informationsmødet sendes ud til alle bestyrelser og lægges ud på 

kommunens hjemmeside. 

Input fra drøftelser på informationsmødet gives videre til det kommende brugerråd.  

 


