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Referat af møde i Antenneforeningen, mandag den 12. juni 2017, kl. 17.00 i
bestyrelseslokalet på Nærumvænge Torv.
Deltagere:

Søllerød almene Boligselskab
Lisbet Riis,
Lisbet Hansen
Mikkel Klitten,
Glenn Rueløkke
Flemming Kristiansen
Kim Hansen (NærumPark)
Boligkontoret Danmark

Ulrik Breidahl.
Fraværende: Glenn Rueløkke, Flemming Kristiansen og Mikkel Klitten
Dagsorden:
1)

Godkendelse af referat af mødet den 15. marts 2016.
Referatet blev godkendt

2)

Revision af vedtægter.
Vedtægterne blev gennemgået med henblik på en revision så den passer til
SaB-bolignets nye struktur, med afdeling Linde Allé som nyt medlem.
Ulrik B. vil lave et udkast. Der var enighed om, at fjerne bilag fra
tilslutningsaftaler da de ikke har relevans i dag.

3)

Skriftlige målsætninger for hhv Strategi og Budget.
Der var en længere drøftelse af emnet og vedtægterne blev gransket nøje i
forhold til hvor der skal afholde hvilke udgifter.
Afdelingerne afholder som udgangspunkt udgifterne til eget net fra
krydsfeltet og ud til slutbrugeren, mens SaB-Bolignet står for drift og
vedligeholdelse fra hovedkrydsfelt og ud til de enkelte krydsfelter.
SaBs målsætning er derfor, at der henlægges til planlagt vedligehold og
udskiftning i et omfang, at der er tilstrækkeligt til at sikre
driften/vedligeholdelsen og eventuelle udskiftninger af udstyr der måtte
være relevant i den nærmeste fremtid. Pt. er målet, at der henlægges
indtil der er opsparet ca. 400.000 kr. Herefter vil bestyrelsen vurdere om
der er behov for yderligere henlæggeler med henblik på fremtidige
udskiftninger/opgraderinger.
Der skal altså til en hver tid være tilstrækkeligt til at vedligeholde og
fremtidssikre NETTET fra hovedstation og ud til krydsfelterne.

4)

Internet hastigheder, priser, andre udbydere.
Ulrik B. fremlagde tal fra Dansk Kabel Tv om, hvor mange der har hvilke
hastigheder:
Der er 252 der har en 25/25, 150 der har 50/50, 109 der har 75/75, 64
har 100/100 og endelig er der 11 som har 250/250. Priserne vil snart blive
justeret ned. Det betyder dog, at 75/75 bliver den mindste hastighed. Den
bliver ca. 10 kr. dyrere end 25/25 men der er så 3 dobling af hastighed.

5)

Hvor mange brugere er der på TV-delen, YouSee.
Ulrik B. fortalte, at der pt. er 207 der har grundpakken, 86 har
mellempakken, 315 har fuldpakken og 165 har digitale tilkøb af den ene
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eller den anden slags. Det kan f.eks. være 10, 20, 30 pakken med
ekstrakanaler eller via Yousee-boksen
6)

Næste møde.
Blev aftalt til tirsdag den 31. oktober 2017, kl. 17 medmindre der dukker
noget op som begrunder et møde før.

Med venlig hilsen
Ulrik Breidahl

