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24. MAJ 2022 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Formanden for afdelingsbestyrelsen Kim Voss bød velkommen til mødet. Han fortalte at der har været 

et anonymt skriv med ukorrekte oplysninger, og bekræftede at det ikke koster noget at få lagt fibernet. 

 

Steven Budden fra KAB blev valgt til dirigent. 

 

Herefter konstaterede dirigenten at indkaldelse, dagsorden og tilhørende materiale var udsendt retti-

digt og i overensstemmelse med boligorganisationens vedtægter, så afdelingsmødet er beslutnings-

dygtigt. 

 

Der var 39 lejemål repræsenteret på afdelingsmødet, svarende til 78 stemmer. 

 

 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

Formanden for boligselskabet Susan Egede blev valgt til referent. 

 

To beboere fra afdelingen, Bruno Christensen og Marianne Hansen, blev valgt til stemmeudvalg. 

 

 

3. Afstemning om etablering af fibernet 

Martin fra DKTV fortalte kort om at etablering af fibernet ikke koster noget for den enkelte beboer. 

DKTV tilbyder etableringen gratis, og beboerne vælger selv udbyder, der er pt. 14 udbydere. Vil man 

ikke have fibernet, fortsætter man med det man har i dag. Hvis man gerne vil have fibernet, skal man 

tilmelde sig, og der kommer en tekniker ud, og sørger for tilslutning. 

 

Efterfølgende havde beboerne mulighed for at stille spørgsmål til Martin. 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i 
Karlsgave 
Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.00 
Beboerlokalet, Skovfogedvænget 20 
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• Hvad er forskellen på fibernet og det man har nu? 

Man har sin egen indgang og skal ikke dele med andre, man får derfor bedre signal og hurtigere 

hastighed. 

• Hvad koster det at få lagt fibernet ind fra vejen til boligen? 

Det koster ikke noget, man betaler kun for det abonnement man vælger. 

• Hvor lang tid tager gravearbejdet? 

Det forventes at gravearbejdet tager 6-8 uger. Der kommer information ud i god tid inden arbejdet 

går i gang. Nogle steder vil man kunne skyde ledningen så man ikke skal grave for meget. Lednin-

gen, der bliver gravet ned, kan holde langt ud i fremtiden, og skal ikke udskiftes medmindre den 

bliver ødelagt. 

• Hvis man gerne vil være med fx et år efter nedgravningen, koster det så noget? 

Man kan altid komme med på, og det koster ikke noget. Hvis forsamlingen stemmer for forslaget i 

dag, kan man tilmelde sig når som helst man ønsker. 

• Hvad hvis man vil fortsætte med YouSee og få bedre signal? 

For at få et godt signal, handler det om en god router. 

 

Efter gennemgang af spørgsmålene fra beboere, læste dirigenten forslaget højt for forsamlingen, og 

det blev herefter sendt til afstemning. 

 

Resultatet blev 66 stemmer for og 12 stemmer imod, i alt 78 stemmer. 

 

Det betyder at det fremsatte forslag blev vedtaget. 

 

 

Herefter afsluttede dirigenten mødet, og takkede forsamlingen for god ro og orden. 

 

DKTV sender kontrakt på aftalen om nyt fibernet til underskrift til Arresø Boligselskab i uge 21. Når 

kontrakten er underskrevet af selskabet, sendes den retur til DKTV, der udarbejder en tidsplan for ud-

førslen. Herefter vil alle beboere modtage en foreløbig tidsplan og information om projektet. 

 
 

Referatet fra afdelingsmødet kan læses på Arresø Boligselskab hjemmeside 

www.ab2010.dk 

og er også omdelt i papirform til alle beboere i afdelingen. 

 

 

 

http://www.ab2010.dk/

