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H ABA generalforsamling spørges vedrørende bredbånd 
Udvalget for fiberbredbånd og fællesantenne præsenterer forslaget til medlemmer. Udvalget har i efteråret 

drøftet de konkrete rammer og ser et behov for mandat fra generalforsamlingen til, at bestyrelsen kan søge 

bredbåndspuljer om økonomiske bistand, samt etablere bedre internet for husejerforeningens medlemmer 

og beboere. 

I udvalgets oplæg, præciseres der mål, som vi tror kan have fælles interesse for Husejerforeningen ABA. Vi 

går primært efter en fælles internetløsning, idet TV i højere grad bliver leveret over internettet, og idet 

internetudbyderne ofte tilbyder TV løsninger som en del af deres internetprodukt. Der er dog en TV-

løsning, som medlemmerne individuelt kan anvende - Boxer TV. Dog kan den enkelte husstand fortsat 

anvende YouSee som TV-leverandør. Vi har undersøgt markedet for nogle god bud på internet 

udbydere/leverandører, som foreningen kan lave aftale med. 

Dette fordrer at generalforsamlingen afgiver mindst 2/3 for dette forslag af de afgivne stemmer. Hvis der 

ikke er de nødvendige 2/3 af de afgivne stemmer herfor, falder forslagets samlede oplæg. Dvs. at der ikke 

tilstrækkelig tilkendegivelse for egne internetinfrastruktur, og man må anse den nuværende situation for 

tilfredsstillende for beboerne. 
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Afstemning om løsningsmodel for internet og TV 

3. Bestyrelsens og udvalgsforslag til forbedret Internet infrastruktur  
 

Punkt 3. Afstemning 1) Løsningsmodel 

Der skal stemmes om én af to mulige løsningsmodeller for bedre internet og TV.  

Enten kan foreningen  

1. få etableret en infrastruktur, som foreningen selv bliver ejer af og i den forbindelse tilslutte sig en 

kollektiv signalforsyningsaftale med en internet og/eller TV udbyder (sædvanligvis leverandøren af 

netværket) med henblik på at få de bedst mulige medlemsfordele og rabatter, 

 

eller også skal foreningen 

2. tilslutte sig en af de nuværende udbydere, herunder YouSee, Fullrate, Hiper, Waoo, Stofa på de 

eksisterende kabelforbindelser eller indgå en aftale med en 3G/4G netværksudbyder som Telmore, 

Oister eller 3 med henblik på at få de bedst mulige medlemsfordele og rabatter. 

Bestyrelsen og udvalget for TV og internet anbefaler løsning nr. 1, da denne muliggør, at foreningen kan 

skifte udbyder, hvis dette måtte blive nødvendigt. Yderligere begrundelse i vedlagt oplæg om internet og 

TV udarbejdet af udvalget.  

Punkt 3. Afstemning 2) Mandat om projekt og indkøb af internetinfrastruktur. 

Såfremt generalforsamlingen forventeligt støtter bestyrelsens og udvalgets anbefaling, skal der stemmes 

om at bestyrelsen kan gives mandat til at indkøbe bedre internet og TV. 

Bestyrelsen vil, såfremt og så snart mandatet er givet, udarbejde og offentliggøre en projektbeskrivelse, 

som kan offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside. 

 


