Afdeling 28-30
Brønshøj den 30. jan. 2018

Ekstraordinært afdelingsmøde
Onsdag den 17. januar 2018 kl 19.00, Efterslægtsvej 5, 2400 København NV
1. Valg af dirigent
2. Gennemgang af diverse oplæg fra udbydere af internet og TV-løsninger v/ ekstern konsulent
Thomas Brandt Knudsen
3. Valg af udbyder af internet
4. Valg af udbyder af TV-løsning
Formand Jan Kronby bød velkommen og forklarede årsagen til at mødet først blev afholdt nu, og ikke
som tidligere planlagt i efteråret. Årsagen er blandt andet regler internt i AAB omkring
kontraktskrivningen, bestyrelsen har ikke beføjelser til at indgå kontrakter som har over 1 års løbetid.
Desuden har bestyrelsen valgt at bruge tid på gennemgang af kontrakterne med hjælp af en ekstern
konsulent, da de er komplicerede at sammenligne.
1. Valg af dirigent
Jannis fra bestyrelsen blev valgt som dirigent.
Efter valget bekræftede han at reglerne for indkaldelsen til afdelingsmødet er blevet overholdt.
Desuden blev dagsorden gennemgået, og de fremmødte informeret om muligheden for at stille
spørgsmål efter gennemgangen af oplæggene.
2. Gennemgang af oplæg.
Thomas Brandt Knudsen gennemgik fordele og ulemper ved de forskellige tilbud. Han medbragte
et slide-show for at give de fremmødte et overblik.
Med hensyn til internet er overblikket nemt at forstå med hensyn til hvad der tilbydes. Her tilbyder
Fiberby en markant højere hastighed til en lavere pris. Det vil derfor i stedet afhænge af de
kriterier der er i kontrakterne, når der skal stemmes om vi ønsker at fastholde Dansk Kabel TV
som udbyder eller skifte.
Internetudbyderne blev vurderet på følgende kriterier: Pris, produkt, kontraktuelle vilkår,
fremtidsmuligheder, stabilitet samt hvor meget ”bøvl” et skift vil få.
Ved vurderingen var Fiberby samlet set marginalt bedre.
Med hensyn til TV-løsninger er der både fordele og ulemper ved begge udbydere, så en
vurdering her er mere afhængig af den enkeltes behov i dagligdagen. De er hovedsageligt
forskellige i sammensætningen af programpakkerne, så det er lidt ”gyngerne og karrusellerne”
Ved vurderingen blev der således lagt vægt på samme kriterier som ved internetløsningen.
Denne vurdering faldt ud til fordel for Yousee, som fik marginalt flere point end Stofa.

Der blev løbende under gennemgangen stillet spørgsmål, men de var hovedsageligt baseret på
spørgers enkelte behov og løsninger i forhold til hvorledes det er i dag.
Der blev også spurgt til vores antennebidrag. Jan Kronby forklarede at vi stadig har en gæld på
anlægget. Den skal naturligvis stadig afholdes af alle beboere, også selv om nogle eventuelt
fravælger TV-løsninger i fremtiden. Men når denne er betalt vil den naturligvis ikke længere blive
opkrævet.
3. Afstemning om internet.
Der var fremmødt i alt 31 husstande (bestyrelsen inklusiv). Da hver husstand har 2 stemmer afgives i
hver omgang 62 stemmer.
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Dermed sluttede afstemningen med at vores fremtidige udbyder af internet bliver Fiberby.
4. Afstemning om TV
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Dermed sluttede afstemningen med at vi bibeholder Yousee som udbyder af TV.

Formand Jan Kronby sluttede af med at takke for fremmødet. Desuden forklarede han det videre
forløb. Kontrakterne skal nu gennemgås af juridisk afdeling, inden de underskrives af vores
administrerende direktør.
Når dette er sket vil alle beboere blive kontaktet af vores udbydere, da hver enkelt skal indgå aftale
omkring de fremtidige leverancer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

