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Referat af møde i Lejre Kabelnets bestyrelse  

søndag den 17. maj 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Sted:     Hos Christian Bordinggaard 
Start:    Klokken 10:30 
Slut:     Klokken 12:00  
 
Til stede: Christian Bordinggaard, René Mikkelsen, Jan Kristensen, 

Jørgen Fangel og Niels Bo 

 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde, 03.02.2020 
3. Kort opfølgning på ordinær generalforsamling, 02.03.2020 

a) Konstituering af bestyrelsen 
b) Justering af forretningsorden 
c) Opfølgning på beslutning om udbyder, opsigelsesvarsel mm. 

4. 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” 
e) Opsigelse af TV-pakke, info på hjemmesiden 

5. Status på renoverings- og udbygningsprojekter 
6. Anlæggets tekniske status 
7. YouSee 
8. Global Connect og TDC Net 
9. Meddelelser: 

a) Formanden 
b) Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

10. Næste møde 
11. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 3. februar 2020 
 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 
 
Bestyrelsen var ligeledes samlet den 23. februar 2020, udelukkende for 
gennemgang af endeligt Regnskab 2019 og Budgetforslag 2020. 
 
Fremover skal bestyrelsesmedlemmerne senest tre dage efter 
modtagelsen af referatet meddele formanden, om det kan godkendes. 
Efter endelig godkendelse lægges referatet på hjemmesiden. 

 
3. Kort opfølgning på ordinær generalforsamling, 02.03.2020 
 

a) Konstituering af bestyrelsen 
i. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Christian Bordinggaard, Formand 
Niels Bo, Næstformand 
Jørgen Fangel, Kasserer 
René Mikkelsen, Sekretær 
Jan Lindved Kristensen 

b) Justering af forretningsorden 
i. CB udsender den opdaterede forretningsorden til endelig 

godkendelse af bestyrelsen 
c) Opfølgning på beslutning om udbyder, opsigelsesvarsel mm. 

i. CB afholder møde med vores jurist, og gennemgår vores 
YouSee-kontrakt i forhold til opsigelsesvarsel mm., samt 
får en afklaring af de juridiske aspekter til medlemskab i 
Lejre Kabelnet, hvad enten dette drejer sig om bredbånd 
og TV-programmer eller bredbånd alene, samt regler og 
konditioner for udmeldelse af foreningen. 
CB tager ligeledes kontakt til andre udbydere med henblik 
på at få konkrete tilbud på samarbejde 

 
4. Lejre Kabelnets økonomiske status 

 
a) Status på kontingentindbetalinger 

i.   Der udsendes rykkere til 25 medlemmer (13 med TV-
pakke og 12 med ”Bredbånd only”) 
 

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 
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d) Opkrævning af kontingent for ”Bredbånd only” 
i. Ved en fejl er medlemmer med ”Bredbånd only” blevet 

opkrævet 2019-kontingent og ikke 2020-kontingent. 
Bestyrelsen besluttede at justere dette ved 2021-
kontingentet. Hvis medlemmer henvender sig og ønsker 
differencen udbetalt i år, vil dette selvfølgelig blive 
imødekommet. 

 
e) Opsigelse af TV-pakke, info på hjemmesiden 

i. JF sikrer information herom på hjemmesiden. 
 
5. Status på renoverings- og udbygningsprojekter 

 
Bestyrelsen fik en status på tilslutningerne fra de nye udstykninger. 
Skråningen II har lavet en aftale med Skywire, og set i lyset af, at Global 
Connect og/eller TDC Net i den nærmeste fremtid udruller fiber i området 
med gratis tilslutning anser bestyrelsen det ikke for realistisk, at der er et 
stort medlemspotentiale i den udstykning. 
 
6. Anlæggets tekniske status 

 
Installation af nye elmålere på de af vores forstærkere, der ikke er klar til 
automatisk aflæsning, er påbegyndt. 

 
7. YouSee 

 
Bestyrelsen har været i dialog med vores YouSee-konsulent i forbindelse 
med nyhederne om Global Connect og TDC Nets udrulning af fiber i vores 
område. Bestyrelsen følger udviklingen nøje og er spændt på, om 
muligheden for at få gratis fibertilslutning vil resultere i udmeldelser af 
foreningen. 

 
8. Global Connect og TDC Net 
 
Bestyrelsesmedlemmerne har været i dialog med mange medlemmer 
vedr. henvendelserne fra Global Connect og TDC Net. Det blev derfor 
besluttet at udsende en nyhedsmail om dette.  
 
9. Meddelelser 

 
Formanden 
 
CB og JF er i dialog med flere antenneforeninger, der vil høre om vores 
erfaringer med at åbne vores net for 3. part. 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
Bestyrelsen besluttede at undersøge muligheden for, at foreningen kan 
levere internet til vores medlemmer – og på hvilke vilkår. 
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LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres 
interesseområder. Det er igennem LER man søger ledningsoplysninger, og 
pt. får JF på foreningens vegne rigtig mange henvendelser i forbindelse 
med de nye udstykninger – og udrulning af fiber. 
 

 
10.  Næste møde 

 
Fastlægges senere. 
 
11.  Eventuelt 
 

Intet at bemærke. 
 
Referatet udarbejdet af René Mikkelsen, 18. maj 2020 


