
 

 I N D R E   N Ø R R E B R O   I T – L A U G  •  firkantnet.dk 

 Elektronisk samspil mellem almene og private  
boligforeninger på Nørrebro, København  

Telefoni – Radio-TV – Internet –  for almindelige beboere 

Administration 
FSB, Rådhuspladsen 59, 1550 København V 

tlf. 33 13 21 44  •   bolignet@fsb.dk 

Lokal administration 
Boligkontoret, Blågårds Plads 19, 2200 København N 

tlf 35 24 51 51  •   boligkontoret@blaagaarden.dk 
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling 2021 

Ordinær generalforsamling i Indre Nørrebro IT-Laug torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.30, 

Mødestedet, Blågårds Plads 27, 2200 København N. 

Referent: Tine Friis, fsb 

Bilag 1: Deltagerliste 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens godkendelse 

4. Forslag fra medlemmerne 

5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til generalforsamlingens 

godkendelse 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer indenfor valgkollegierne 

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

8. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

Kræsten Bischoff bød velkommen og foreslog Jørgen Kristensen som dirigent. 

Jørgen Kristensen tog imod valget og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.  

Der fulgte en præsentationsrunde. 

Der var 8 medlemmer repræsenteret af 11 personer til stede. 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

Kræsten Bischoff oplyste, at der har kun været afholdt 3 møder i løbet af året. 

Det seneste i april blev afholdt virtuelt. 

Der er ikke optaget nye medlemmer. Indimellem har der været hærværk på 

skabe i kældre, og der har været brand i en kælder. 

Sidste år startede bestyrelsen arbejdet med at udarbejde et informationsbrev til 

nyindflyttere. Det er imidlertid ikke færdigt endnu, men man er kommet langt 

med et udkast. Parknet er også på vej med informationsmateriale, så de to ting 

skal koordineres. 
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På vegne af Firkantnet lukker Parknet alle mailkonti på domænet firkant.net ved 

udgangen af 2022. Det er blevet for omkostningstungt at vedligeholde mail-

serveren og der er mange udbydere på markedet der tilbyder gratis løsninger der 

også har langt større funktionalitet. Der er sendt varsel til firkant.net-kunder om 

at man skal forberede at lukke sin konto. 

Jørgen Kristensen konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt 

havde godkendt beretningen.  

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til generalforsamlingens 

godkendelse 

Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning. 

4. Forslag fra medlemmerne 

Der var indkommet følgende forslag fra Murergården: 

Bestyrelsen bemyndiges at kunne anvende op til kr. 1.000.000 kr. af foreningens 

kontante formue til at trække nye kabler i samråd med Parknet, så der sikres kapacitet 

og redundans.   

Problemstilling: De fibre som forbinder foreningerne i nettet, er af ældre type fra 

anlæggenes opførelse, bl.a. Multimode fibre (begrænsning til 1Gbit/s) og næsten alle 

fiberforbindelser har eller nærmer sig 20 år i drift. Der kan ikke tilsluttes nye 

foreninger til/i nettet, da der ikke er ledige fibre.  

Der skal rettes op på skader ifm. brand, hændelige skader, der ud over årene kan 

fibrene mættes i drift, hvorefter de ikke virker efter specifikationerne. 

Løsning: Der trækkes nye kabler i samråd med Parknet, så der sikres kapacitet og 

redundans.  

Bestyrelsen bemyndiges at kunne anvende op til kr. 1.000.000 kr. af foreningens 

kontante formue. 

Begrundelse:  

Der er behov for opdatering af fibre som netværket har udviklet sig. 

Foreningen afskriver fibre over 30 år, der er behov for nye fibre til sikre netværket.  

Aktivere den kontante formue til anlægsaktiver.  

Der betales negative renter, af bankindestående. 

---- 

Generalforsamlingen diskuterede forslaget. Der blev blandt andet fremført det 

synspunkt, at da der tilsyneladende ikke er problemer med hastigheden, og ingen har 
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ansøgt om optagelse og er blevet afvist på grund af manglende kapacitet, er der ingen 

grund til at investere 1.000.000 på nuværende tidspunkt. 

Det er klart, at hvis nogen oplever problemer, skal man kontakte Parknets support, så 

det kan løses. 

Konklusionen blev, at generalforsamlingen behandlede forslaget med interesse, og 

med henblik på eventuel videre behandling ønskes yderligere dokumentation for 

behovet for at investere yderligere. 

5. Forelæggelse af budget og takstblad for næste regnskabsår til 

generalforsamlingens godkendelse 

Generalforsamlingen tog budget og takstblad for 2022 med uændrede priser til 

efterretning. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer indenfor valgkollegierne 

Valgkollegiernes tilslutninger er pr. generalforsamlingens afholdelse opgjort til: 

Almene boligafdelinger: 1.545 enheder svarende til 7 bestyrelsesmedlemmer 

Private boligforeninger: 365 enheder svarende til 4 bestyrelsesmedlemmer 

Efter indstilling fra de to valgkollegier blev følgende bestyrelse valgt: 

   

Almene                                     Private________________           

1. Jette Thorstensen 1. Kræsten Bischoff 

2. Esam Rashwan 2. Jørgen Kristensen 

3. Majeed Shadkam 3. Thomas Nielsen 

4. Else Marie Wolff 4. Claus Teglbrænder 

5. Ib Sørensen 

6. Steven Munch 

7. Dan T. Larsen 

 

Suppleanter: Suppleanter: 

8. Birna R. Jónsdóttir 5. Vakant 

9.  6. Vakant 

  

 

Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde mandag den 14. 

juni 2020 kl. 19.30 i Mødestedet, Blågårds Plads 27, 2200 København N.  

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 

Ernest og Young blev genvalgt som revisor. 

8. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
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Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.  
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