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Referat af møde i Lejre Kabelnets bestyrelse  

torsdag den 12. november 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Sted:     Hos Jørgen Fangel 
Start:    Klokken 19:00 
Slut:     Klokken 20:30  
 
Til stede: Christian Bordinggaard, René Mikkelsen, Jørgen Fangel og 

Niels Bo 
Afbud:  Jan Kristensen 

 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmøde, 17.05.2020 
3. Lejre Kabelnets økonomiske status 

a. Status på kontingentindbetalinger 
b. Antal medlemmer fordelt på kontingenttype, antal tv-bokse mm. 
c. Bankkonti, status 
d. Opkrævning af kontingent for ”Bredbånd only” 

4. Status på renoverings- og udbygningsprojekter 
5. Anlæggets tekniske status 
6. YouSee 
7. Meddelelser: 

a. Formanden 
i. Status på opfølgning på beslutning om udbyder, 

opsigelsesvarsel mm. 
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

8. Næste møde 
9. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet 17. maj 2020 
 
Forretningsorden er stadig ved at blive tilpasset. CB fremsender den 
seneste version til endelig godkendelse i bestyrelsen. 

 
3. Lejre Kabelnets økonomiske status 

 
a) Status på kontingentindbetalinger 

i.   Der er nu kun så få restancer (primært grundet fraflytning, 
dødsfald mm.), at bestyrelsen besluttede ikke at foretage 
sig yderligere. Beløbet på knap 3.000 kr. afskrives. 
 

b) Antal medlemmer fordelt på kontingenttype, antal tv-bokse mm. 
i. 585 TV og 76 ”Bredbånd only” pr. 1. marts 2020 

 
c) Bankkonti, status 

i. JF fremviste de seneste kontoudskrifter 
 

d) Opkrævning af kontingent for ”Bredbånd only” 
i. Der er ikke modtaget henvendelser vedr. dette siden 

sidste bestyrelsesmøde, hvorfor bestyrelsen fastholder 
beslutningen om at justere dette ved 2021-
kontingentet. 

 
Budgetopfølgningen pr. 9. november 2020 viser en fin overensstemmelse 
mellem det budgetterede og de faktiske indtægter/udgifter. 
 
Bestyrelsen havde en kort diskussion om betingelserne for udmeldelse af 
foreningen i henhold til vedtægterne. Det blev besluttet at fortsætte 
dialogen frem mod næste bestyrelsesmøde, hvor der skal tages stilling til, 
om det er relevant at udfærdige et forslag til vedtægtsændringer. 
 
4. Status på renoverings- og udbygningsprojekter 

 
Bestyrelsen fik en status på tilslutningerne fra de nye udstykninger. 
Rynkebjerggård-udstykningen forventes færdig primo 2021, og bestyrelsen 
afventer muligheden for at kontakte de nye beboere med tilbud om 
medlemskab af Lejre Kabelnet. 
 
5. Anlæggets tekniske status 

 
Installation af nye elmålere på de af vores forstærkere, der ikke er klar til 
automatisk aflæsning, er snart færdiggjort. 
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6. YouSee 

 
Bestyrelsen har møde med youSee den 2.december for at følge op på den 
seneste udvikling indenfor TV- og bredbåndsområdet, gennemgå vores 
nuværende kontrakt mm. 
  
7. Meddelelser 

 
Formanden 
 

i. Status på opfølgning på beslutning om udbyder, 
opsigelsesvarsel mm. 

 
CB redegjorde for en indledende dialog med en mulig anden udbyder af 
TV, bredbånd og telefoni, og det blev besluttet at fortsætte dialogen frem 
mod generalforsamlingen. 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
NB har undersøgt muligheden for, at foreningen kan levere internet til vores 
medlemmer, og er nået til den konklusion, at det ikke er relevant 

 
8.  Næste møde 

 
Fastlægges senere. 
 
9.  Eventuelt 
 

Intet at bemærke. 
 
Referatet udarbejdet af René Mikkelsen, 16. november 2020 


