Referat af møde i Lejre Kabelnets bestyrelse
Mandag den 7. maj 2018
Sted:
Start:
Slut:
Til stede:

Hos Stig Rohde
Klokken 20:00
Klokken 21:15
Christian Bordinggaard, Stig Rohde, Keld Reitov,
Jørgen Fangel, Niels Bo og René Mikkelsen
Fraværende: Claus Dreisig
(Niels Bo deltog ikke i beslutningsdelen vedr. punkt 4)
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde, 15.03.2018
3. Lejre Kabelnets økonomiske status, herunder medlemsstatus mm.
a. Kontingent 2018
i. Status på indbetaling af kontingent
ii. Status på valg af kontingenttype
iii. Status på udmeldelser
b. Bankkonti, status
c. Forsikringer, status
4. Valdemarsgaard og Ecovillage I og II
a. Status
b. Tilslutningspris for Valdemarsgård
5. Anlæggets tekniske status
a. Forbedringer af eksisterende net (i jorden)
6. youSee
7. Meddelelser:
a. Formanden
i. Møde med Stofa
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
i. Persondataforordning
8. Næste møde
9. Eventuelt
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet
15. marts 2018
Referatet godkendt uden bemærkninger.
3. Lejre Kabelnets økonomiske status
3.a Kontingent 2018
Pr. dags dato er der
2 restancer
2 ændringer af kontingenttype
9 udmeldelser
Ved udmeldelse opkræver vi et gebyr i henhold til vedtægterne.
Medlemmet gøres opmærksom på dette ved udmeldelsen.
3.b Bankkonti (status)
Udskrifter fra foreningens konti inkl. posteringer siden sidste møde blev
gennemgået.
3.c Forsikringer
Vi har nu modtaget police og betingelser, der nærlæses, inden
beslutningen tages.
4. Valdemarsgaard og Ecovillage I og II
Bestyrelsen gennemgik seneste status på forhandlingerne med
udstykkerne og det seneste oplæg til udregning af de nye beboeres
tilslutningsudgift – herunder oversigten over de samlede udgifter til
etableringen.
Bestyrelsen besluttede efter en god dialog, at vi ikke ønsker at tilbyde
permanent tilkobling til vores medlemsejede net til de nye borgere i
Valdemarsgård & Skolelodden (og evt. Ecovillage I og II) på de anførte
vilkår. Denne beslutning er taget med udgangspunkt i foreningens
vedtægter, der kun tillader udvidelser til nye områder såfremt ”udvidelsen
på kortere sigt er rentabel”. De væsentligste årsager til, at bestyrelsen ikke
mener, at dette er tilfældet i den konkrete sag, er at:
• Anlægsudgifterne er markant højere end de udgifter, vi tidligere har set
for sammenlignelige udstykninger
• Tilslutningsudgiften for den enkelte beboer vil derfor blive markant
højere end markedsprisen
• Sandsynligheden for, at en del nye beboere vil fravælge medlemskab af
Lejre Kabelnet, er derfor for stor til, at vi kan påtage os den risiko
• Der er stor usikkerhed om opstart af Ecovillage I & II, og om vilkårene for
Lejre Kabelnets involvering
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CB informerer udstykkerne om beslutningen, og at vi gerne fortsætter
dialogen, hvis det anses for realistisk at opnå vilkår, bestyrelsen kan stå
inde for i henhold til vedtægter mm. Bestyrelsen finder det vigtigt at sørge
for en grundig orientering af ”Nabogruppen”, og give beboerne rimelig tid til
at undersøge alternative muligheder for at få bredbånd og TV, hvis det
bliver relevant.
5. Anlæggets tekniske status
5.a Forbedring af eksisterende net (i jorden)
Intet nyt i forhold til seneste møde.
6. YouSee
Intet nyt i forhold til seneste møde.
7. Meddelelser
7.a Formanden
Formanden orienterede om afholdt møde med Stofa, hvor det er aftalt, at
de løbende holder LK orienteret om relevante tiltag.
9.b Øvrige bestyrelsesmedlemmer
LK følger nøje anvisninger fra FDA vedr. indførelsen af
persondataforordningen pr. 25. maj 2018.
8. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde aftales på et senere tidspunkt.
9. Eventuelt
Intet at bemærke.
Referatet udarbejdet af René Mikkelsen, onsdag den 9. maj 2018
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