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09. januar 2020

Afdelingskontoret 
Allerød/Hillerød

Hillerødsholmsalle 17A
3400 Hillerød

Tlf. 48 17 22 21

hillerod@boligkontoret.dk
www.boligkontoret.dk

Almen boligadministration

Åbningstider:
Mandag: 8.30-12 og 12.30-15
Tirsdag: 8.30-12 og 12.30-15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.30-12 og 12.30-16
Fredag: 8.30 - 13.00

Boligselskabet Nordsjælland – Nødebohave afd. 40

Referat - ekstraordinært afdelingsmøde 
d. 7. januar 2020 kl. 19.00

Med følgende dagsorden: 

dagsorden:

1) Velkomst og valg af dirigent
2) Valg af referent og stemmeudvalg
3) Forslag om etablering af Fibernet via TDC
4) Eventuelt

På mødet deltog Dorthe Konrad og Sidsel Dueholm fra Boligkontoret 
Danmark, samt Kim Hjorthfelt fra Gert Carstensen A/S.

Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent 
Formand, Mia Rasmussen, bød velkommen og foreslog Sidsel Dueholm fra 
Boligkontoret Danmark som dirigent. Sidsel blev valgt som dirigent og 
konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtigt og at 30 husstande var fremmødt.

Ad. 2 Valg af referent og stemmeudvalg 
Sidsel foreslog Dorthe Konrad fra Boligkontoret Danmark som referent, hvilket 
blev godkendt.
Sidsel foreslog at vente med stemmeudvalg, hvis det skulle vise sig 
nødvendigt.

Ad. 3 Forslag om etablering af Fibernet via TDC  
Forslaget blev gennemgået af rådgiver Kim Hjorthfelt fra Gert Carstensen A/S, 
som samtidig understregede, at den eksisterende antenne/internet-løsning via 
coax-kablerne ikke ændres. Det vil sige, at selv om afdelingen takker ja til 
tilbuddet fra TDC om etablering af fibernet, vil man beholde den 
antenne/internet-løsning man har i dag.

Selve etableringen vil foregå ved nedgravning uden for haverne. Herefter vil 
ledninger blive skudt gennem haverne frem til husmuren. Her vil der blive 
gravet et hul ca. 0,5x0,5 m. Fibernet ledninger vil blive boret gennem muren, 
formentlig i nærheden af det eksisterende antennestik. Indvendigt vil der 
blive opsat en mindre boks, som skal tilsluttes strøm.



side 2/3

Der vil være forskellige udbydere, som kan tilbyde internet via fibernettet. 
Ens for dem alle er, at de skal leje sig ind på TDC fibernet. Antallet af 
udbydere vil formentlig være varierende. Indgår man en aftale med en 
udbyder, vil det være et anliggende udelukkende mellem udbyder og lejer, og 
vil ikke have noget med boligselskabet eller Boligkontoret Danmark at gøre.

Selvom TDC har tilbudt etablering af fibernettet gratis, vil der blive afsat 
50.000,- til uforudsete udgifter, hvis forslaget stemmes hjem. Beløbet tages 
af henlæggelserne, og vil ikke medføre huslejestigning.

Efter gennemgangen af fiberløsningen fik beboerne på mødet mulighed for at 
stille spørgsmål. Nedenfor er gengivet svar på de tematikker spørgsmålene 
omhandlede.

Placering af indvendig boks:
Det blev præciseret, at boksen vil blive placeret, hvor det giver bedst mening 
for flest og hvor placeringen ikke kræver en merudgift. Der vil ikke være 
mulighed for individuelle placeringer. 

Reetablering:
TDC har reetablering med i sit tilbud. Dog vil der ikke blive erstattet speciel 
beplantning m.m., såfremt der skulle ske skade på disse.    

Påvirkning af eksisterende antenneløsning via coax-kabler: 
Der blev spurgt ind til om eksisterende antenne/internt-løsning vil blive 
nedlagt og om priserne holder, hvis fibernet løsning bliver stemt hjem. Der 
forventes ingen prisstigninger på antenneløsningen via coax-kablerne som 
følge af fibernet-etableringen. 

Det eksisterende coax-anlæg vil bestå, selvom der etableres fibernet. Dette 
kan kun ændres, såfremt afdelingsmødet på et senere tidspunkt beslutter at 
opsige aftalen med Yousee og nedlægge anlægget. 

Kan fibernet kun bruges til internet, eller også til TV?
Det eksisterende antenneanlæg via coax-kablerne dækker det, man kalder 
”flow TV”, hvor man sætter et kabel til sit TV, hvorefter man kan se Yousees 
grundpakke. Fibernettet er en kabeløsning, som på nuværende tidspunkt kun 
giver internet og dermed mulighed for at tilkøbe streaming-tjenester, som fx 
TV2 Play, Netflix, og HBO. Det gamle flow TV som vi kender det, vil formentlig 
være væk om 10 år. 

Vilkår for tilmelding:
Såfremt den enkelte beboer vil anvende fibernettet, skal beboeren selv 
kontakte en af de leverandører, som TDC samarbejder med. Beboeren skal 
være opmærksom på de vilkår, som den enkelte leverandør tilbyder fx ift. 
oprettelsesgebyr og opsigelsesfrister.

Såfremt man som beboer ikke længere ønsker tv-pakke gennem coax-
anlægget, skal man afmelde sin tv-pakke via Boligkontoret Danmark. Dette vil 
ikke ske automatisk ved indgåelse af individuel aftale om fibernet-forbindelse. 
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Tilmelding til fibernet sker individuelt, og altså udenom 
boligselskabet/Boligkontoret Danmark.

Tidsplan:
Pt. kendes den endelige tidsplan ikke, men det forventes, at arbejdet bliver 
udført i løbet af foråret/sommeren 2020.

Adgang til boligen:
Der vil blive varslet adgang til haver og boliger efter gældende regler. I 
varslingsskrivelser vil det blive oplyst, hvor der skal ryddes.  
Det er vigtigt, at beboerne giver adgang til boligerne som angivet i 
varslingerne, da der vil være merudgifter forbundet med genbesøg.

Såfremt man ikke er hjemme, når der skal gives adgang til boligen, vil det 
være muligt at aflevere en nøgle. Nærmere herom vil fremgå af 
varslingsskrivelserne.

Beslutning:
Forslaget blev herefter sat til afstemning med følgende resultat.

Ja 29 husstande
Nej 1 husstande

Forslaget blev dermed godkendt.

Ad. 4 Eventuelt 
Der var intet til punktet eventuelt.

Herefter blev mødet afsluttet. 

____________________ ______________________
Afdelingsformand Dirigent
Mia Rasmussen Chefkonsulent, Sidsel Dueholm
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