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Referat af ekstra-ordinært afdelingsmøde (beboermøde) 

05. april 2015, kl. 18:30 

1. Velkomst, og valg af dirigent 
Lejemål fremmødt: 41 dvs. 82 i alt stemmer  
Velkomst v/formand Lone Christiansen. 
Som dirigent foreslår bestyrelsen vores driftschef Peter Lundgreen – som blev valgt.  
 
2. Valg af stemmeudvalg og referent 
Stemmeudvalg: Morten Uldal og John Nørgaard. 
Referent: Thomas Rath fra afdelingsbestyrelsen. 
Peter Lundgreen konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt, og oplæste herefter 
indkaldelsen. 
 
3. Orientering om nye TV-aftaler med YouSee og Fibia v/Kim Christoffersen fra 

RAMBØL/KAB. 
Kim fortalte om, hvordan de fremsendte tilbud er sammensat. Herefter var der mulighed 
for, at stille spørgsmål til de tekniske løsninger.  
Kim havde foldere fra både YouSee og Fibia/Waoo med. 
 
Hvornår vil det kunne træde i kraft? 
-YouSee ganske hurtigt, da de allerede har infrastrukturen. Fibia/Waoo nok sidst på året. 
For at Fibia/Waoo vil installere fibernet gratis i Højstrupparken, kræver de at der minimum 
50 % af beboerne tilslutter sig. 
 
Skal vi så have flere ledninger ind i lejligheden? 
-Ikke hvis man ikke vælger et produkt fra Fibia/Waoo, ellers ja. 
 
Er lysleder lige så driftsikkert som YouSee’s kabel? 
-Ja, det vil teknisk være lige så driftsikkert. Det er den måde al telefoni, internet og TV 
sendes rundt om i hele kloden. 
 
Kan jeg ikke bare fortsætte med internet fra YouSee? 
-Jo. 
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4. Afstemning om nye TV- og Internet-aftaler med YouSee og Fibia. 
Forslaget blev herefter sat til afstemning: 
 
YouSee: Vedtaget uden stemmer imod 
Fibia: Vedtaget med fire stemmer imod 
 
Det betyder at forslaget vedtages.  
Derfor vil BÅDE YouSee og Fibia/Waoo få mulighed for (uden beregning for 
Højstrupparken) at tilbyde både TV og Internetforbindelse til vores beboere.  
TV vil derfor, når YouSee er klar, blive trukket ud af vores huslejeopkrævning, og blive en 
sag mellem den enkelte beboer og den udbyder beboeren vælger. 
 
Mødet afsluttes kl. 19:34. 
 
Tak for et godt møde. 
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