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Bestyrelsesmøde – Referat 

Tirsdag den 12. december 2017 kl. 19.30 i Mødestedet, Blågårds Plads 27  

Deltagere: Birna R. Jónsdóttir (BRJ) fsb Blågården 

Esam Rashwan (ER) fsb Blågården 

Majeed Shadkam (MS) fsb Blågården 

Steven Munch (SM) fsb Ågården 

Ib Sørensen (IS) fsb Peblingehus  

Jørgen Kristensen (JK) A/B Slotsgade 7 

Thomas Nielsen (TN)  A/B Pedersen Bøeghs Gård 

Kræsten Bischoff (KB) A/B Peblinge Dossering 24 

Karen Amming  fsb / økonomi  

René Holgaard Kristiansen (RHK) fsb / driftsfælleskabet Indre Nørrebro  

Afbud: Else Marie Wolff (EMW) fsb Blågården 

Jakob Boye Nielsen (JBN) A/B Skyttegade 20 

 

  

Referent: René Holgaard Kristiansen (RHK) fsb / driftsfælleskabet Indre Nørrebro  

Dagsorden 
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2.a. Gennemgang af budgetkontrol for 2017  

2.b. Budget 2019  

2.c. Ledelsesberetning til regnskab 2017  

3. Prioritering af udskiftning af switche 

Bestyrelsen skal prioritere udskiftning af switche på baggrund af beslutningsforslag fra 

formandskabet 

4. Copy-Dan 

Drøftelse af svar fra fsb angående mulighed og grundlag for tilbagebetaling fra Copy-

Dan 

5. Drift 

5.a. TV 

5.b. Internet 

5.c. Telefoni 

5.d. Generelt 

6. Orientering fra Parknet 
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1. Velkomst 

1.a. Valg af mødeleder  

Jørgen Kristensen blev valgt som mødeleder. 

1.b. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Økonomi 

2.a. Gennemgang af budgetkontrol for 2017 

Karen Amming gennemgik budgetkontrol foretaget den 1. december 2017 med 

bestyrelsen. Firkantnet har et overskud på kr. 153.000 efter afskrivninger for året 

i forhold til budgettet. Hun og René Holgaard Kristensen har ikke kendskab til 

ubetalte regninger for bestilte arbejder eller servicer.   

Karen Amming meddelte bestyrelsen, at de har haft 2 ekstraordinære indtægter i 

løbet af året. 

 De har fået udbetalt en forsikringssum til dækning af en skybrudsskade. 

 Tilbagebetalt 1 måneds for meget opkrævet administrationsbidrag fra fsb.  

På spørgsmål oplyste Karen Amming, at hun ikke har kendskab til, at Firkantnet 

har nogen tilgodehavender.  

Efterfølgende tog bestyrelsen budgetkontrollen til efterretning.  

2.b. Budget 2019  

Karen Amming gennemgik budgetforslaget med bestyrelsen. De drøftede og 

besluttede følgende: 

 Karen Amming konsekvensretter samtlige datoer og årstal i 

budgetforslaget. 

 Karen Amming indsætter regnskabstal for 2017 i stedet for tallene for 

2016. 

 Firkantnet har ikke leveret tv-signal siden 1. juni 2016. Derfor forsvinder 

samtlige budgetposter angående tv fra budget 2019.  

 Bestyrelsen vurderer, at antallet af internetopkoblinger har et nogenlunde 

fast niveau. Derfor budgetterer de med det samme antal, som er opkoblet 

nu – 1.748 opkoblinger. 

 Driftsresultatet før afskrivninger og finansielle poster viser et underskud på 

kr. 55.000 i det forelagte budget for 2019. Bestyrelsen var enig om ikke at 

budgettere med et underskud i den størrelsesorden.  

Firkantnet har 4 indtægtskilder i medlemsbidrag, oprettelser af 

internetopkoblinger internet- og telefonabonnement. Bestyrelsen var enig 

om at stille forslag om at lade prisen for internet stige med kr. 3 per måned 

per tilslutning – fra kr. 65 til kr. 68. 

Prisen for telefonabonnement bliver nedsat med kr. 15 per måned fra kr. 

45 til kr. 30. Nedsættelsen svarer til den overtaksering i forhold til Parknets 

pris, som Firkantnet har brugt på fornyelse af telefonsystemet. 

Fremadrettet vil der ikke ske fornyelse af telefonsystemet med kun 

vedligeholdelse.    

Det er de samme pris som Parknet forlanger af sine kunder. 

Dette vil ændre driftsresultatet med kr. 62.000 i positiv retning forudsat, at 

bestyrelsens vurdering angående antallet af internetopkoblinger holder stik.  
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Ændringerne vil gælde fra 1. januar 2019, hvis den bliver besluttet på 

generalforsamlingen. 

 Bestyrelsen vurderer, at antallet af oprettelse af internetopkoblinger har et 

nogenlunde fast niveau. Derfor budgetterer den med 10 nye opkoblinger i 

2019 både på indtægts- og udgiftssiden. 

 Bestyrelsen var uforstående over for udgiften til service på antenneanlæg. 

Denne aftale burde være ophørt per 31. december 2016. Karen Amming 

kunne oplyse, at Firkantnet i hele 2017 var blevet opkrævet og har betalt 

for service af antenneanlæg til Dansk Kabel TV. Dansk Kabel TV har også 

sendt en opkrævning på første kvartal 2018. Karen Amming og René 

Holgaard Kristiansen skal straks undersøge, hvorvidt aftalen er blevet 

opsagt, og hvorvidt det er muligt at få de betalte penge retur. Er aftalen 

ikke opsagt skal de straks få opsagt aftalen. 

2.c. Ledelsesberetning til regnskab 2017 

Karen Amming gennemgik forslag til ledelsesberetning til regnskab 2017 med 

bestyrelsen. De drøftede og besluttede følgende: 

 Karen Amming retter bestyrelsens sammensætning til. 

 Karen Amming retter antal medlemmer til per 31. december 2017 til. 

 Karen Amming retter dato for generalforsamling til den 30. maj 2018. 

 Karen Amming retter antal internet tilslutninger til per medlem på 

baggrund af tal fra Parknet. René Holgaard Kristiansen (RHK) indhenter tal 

hos Parknet. 

 Bestyrelsen ønsker at bibeholde udvikling af antal telefon- og 

internetabonnementer per år. Karen Amming retter figurer til på baggrund 

af tal indhentet af RHK. 

 Bestyrelsen ønsker ikke at bibeholde udvikling af antal tv-pakker per år. 

Bestyrelsen vil dog gerne have oplyst tallene til internt brug i bestyrelsens 

arbejde. RHK indhenter tallene hos YouSee. 

 Afsnittet ydelses og drift bliver rettet til af Karen Amming på baggrund af 

følgende bemærkninger fra bestyrelsen. 

o Afsnit om overgang fra Cirque til Parknet som leverandør af telefoni 

slettes. 

o Afsnit om overtaksering tilrettes, så det fremgår, at bestyrelsen på 

generalforsamlingen foreslår, at overtaksering ophører per 31. 

december 2018.  

o Linjen omkring mobil telefoni afløser fastnettelefonis slettes. 

 Afsnittet omkring tv slettes. 

 Afsnittet forventninger til 2019 bliver rettet til af Karen Amming på 

baggrund af følgende bemærkninger fra bestyrelsen 

o Afsnittet bibeholdes i den nuværende form. 

o Karen Amming indsætter budgettal.     

3. Prioritering af udskiftning af switche 

Bestyrelsen skal prioritere udskiftning af switche på baggrund af beslutningsforslag fra 

formandskabet  
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Kræsten Bischoff (KB) gennemgik baggrunden for udskiftning af switche. En del switche har 

længe har været "end of life", og 2 100 Mbit-switche har "end of life" 31. december 2018. 

Det vil sige, at producenten ikke længere udarbejder firmwareopdateringer eller yder 

support på disse switche. Udover support-argumentet vil den foreslåede udskiftning af de 

eksisterende 100 Mbit-switche til 1 Gbit-switche medføre, at samtlige switche i Firkantnets 

netværk fremover vil understøtte Gbit-hastigheder. Det vil betyde højere hastighed hos 

brugerne. 

 

KB fremlagde formandskabets 2 beslutningsforslag.  

  

A: 

Udskiftning af samtlige switche i 2017/2018 med en fordeling af udgiften over de to 

budgetår. 

Udskiftningen vil ifølge tilbud fra Parknet koste 514.250 kr. (inkl. moms). Hvilke switche der 

udskiftes fremgår af bilagene “Switche 1 af 2” og “Switche 2 af 2”. 

  

B: 

Hvis dette af regnskabsmæssige årsager ikke er muligt foreslås udskiftningen udført i to 

etaper i budgetårene hhv. 2018 og 2019. 

Første etape i 2018 omfatter de switche der tidligere har fejlet samt de ældste switche. 

Første etape vil ifølge tilbud fra Parknet koste 255.875 kr. (inkl. moms). Omfanget fremgår 

af bilaget "Switche 1 af 2". 

Anden etape i 2019 omfatter resten af Firkantnets 100 Mbit-switche. Anden etape vil ifølge 

tilbud fra Parknet koste 258.375 kr. (inkl. moms). Omfanget fremgår af bilaget "Switche 2 af 

2". 

 

Karen Amming oplyste bestyrelsen, at Firkantnet ud fra et økonomisk synspunkt kan 

udskifte samtlige "end of life" switche på én gang i 2018. Firkantnet har fortsat kr. 

255.305 fra budget 2017 til vedligeholdelse og fornyelser af kr. 300.000. Denne rest 

samt de afsatte kr. 300.000 på samme post i 2018 vil umiddelbart kunne dække 

udgiften til udskiftning af switche på én gang i 2018. Skulle andre nødvendige 

vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder vise sig i løbet af 2018, har Firkantnet en 

egenkapital på omkring kr. 5,5 million og indestående på kr. 3,1 million. 

Bestyrelsen drøftede forslagene på denne baggrund. De besluttede at udskifte samtlige 

"end of life" switche på én gang i 2018 også de 2 med "end of life" switche på én gang 

i 2018 31. december 2018. KB aftaler nærmere med Parknet angående arbejdes 

igangsætning. 

 

4. Copy-Dan 

Drøftelse af svar fra fsb angående mulighed og grundlag for tilbagebetaling fra 

CopyDan 

Kræsten Bischoff (KB) orienterede, at fsb har på baggrund af henvendelse fra bestyrelsen 

undersøgt, hvorvidt Firkantnet kan få tilbagebetalt kr. 224.512 fra CopyDan vedrørende 

regulering af forudbetalt vederlag for 2016. In-house advokat, Ole Dam Petersen, 

konkluderer, at: ”Selvom afregningsvilkårene forekommer urimelige, eller i hvert fald gav et 

for antenneforeningerne urimeligt resultat for 2016, er vilkårene ikke desto mindre klare, til 

dels saglige og tilmed forhandlet med relevante – professionelle - partnere og 

repræsentanter. På den baggrund er det min vurdering, at Nørrebro IT-Laug rent juridisk og 

aftaleretligt ikke har nogen stærk sag samt at det ikke er overvejende sandsynligt, at man 

vil kunne opnå et positivt resultat ved et eventuelt sagsanlæg.” 

  

Ole Dam Petersen har været i dialog med CopyDan. De fastholder i henhold til de 

eksisterende afregningsvilkår, at de ikke vil tilbagebetale det forudbetalte vederlag.  
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Ole Dam Petersen har drøftet forholdet med kollegaer hos de øvrige københavnske 

boligorganisationer. Ingen har fået et ønske om tilbagebetaling igennem overfor 

CopyDan. BL finder også forholdet uholdbart men lovligt, og de arbejder på at få 

ændret principperne for forudbetalt CopyDan for en periode for 1 år.  

Bestyrelsen tog svaret fra fsb til efterretning, og de konstaterede, at de ikke vil gøre 

yderligere for at få en tilbagebetaling fra CopyDan. 

Bestyrelsen vil dog fortsat forfølge, hvorvidt det er muligt at få tilbagebetalt det 

forudbetalte vederlag til CopyDan fra YouSee. Ib Sørensen vil drøfte sagen med fsb’s 

administrerende direktør Bjarne Larsson. Sagen vil blive behandlet igen på næste 

bestyrelsesmøde den 25. januar 2018.  

5. Drift 

5.a. TV 

Formandskabet orienterede, at Firkantnets modtagerudstyr på taget omkring 

Korsgade 38 er blevet nedtaget. Bestyrelsen havde på møde den 14. juni 

anerkendt deres ansvar for nedtagning af udstyret. Samtidigt have bestyrelsen 

ønsket et tilbud på liftlejen, udgiften til håndværkere til fjernelse af antenner og 

stolper samt reparation af tagfladen, hvor den har været gennembrudt. 

Nedtagningen skulle først have foregået primo 2019, men Blågården var nød til at 

fremrykke deres udskiftnings af tagrykningen på grund af tagrykningens kritiske 

tilstand. Inden nedtagningen blev formandskabet præsenteret for et overslag på 

arbejdet fra Murerfirmaet NYBO ApS på sammenlagt kr. 28.000 inklusiv moms for 

fjernelse af 5 antenner og 5 paraboler til undertag (tilbuddet inkluderer 1 dags 

liftleje, 1+½ mandedag, materialer og bortskaffelse af affald). På grund af 

arbejdets fremrykning fik formandskabet kun få dage til at respondere på 

tilbuddet. Formandskabet accepterede tilbuddet under protest. De ville gerne have 

haft indhentet 3 tilbud, og de fandt specielt udgiften til leje af lift stor (anslået af 

driftsleder fra fsb til kr. 20.000). 

På baggrund af orienteringen fra formandskabet vil bestyrelsen gerne se en 

udspecificeret regning på arbejdet. René Holgaard Kristiansen vil indhente denne 

regning hos fsb. 

 

Dette punkt under drift vil fremover blive fjernet fra den rullende dagsorden, da 

leverance af tv ikke længere er et anlæggende for Firkantnet. 

5.b. Internet 

Enkelte oplever udfald og udsving. Det er altid muligt at tjekke driftsstatus på 

Parknets driftsside. Skal udfald og udsving undersøges nærmere er det 

nødvendigt, at notere tid og hændelse. 

5.c. Telefoni 

Intet at bemærke 

5.d. Generelt 

Intet at bemærke 

6. Orientering fra Parknet 

Kræsten Bischoff meddelte, at han er blevet indvalgt i Parknets 

kommunikationsudvalg. Udvalget skal sikre en forbedret kommunikation til 

parknets medlemmer. Parknet ansætter medarbejder til kommunikation.   
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7. Firkantnets hjemmeside 

Jørgen Kristensen har foretaget opdatering af hjemmesiden angående afmelding af 

telefoni på baggrund af Kræsten Bischoffs skriftlige oplæg. Kræsten Bischoff skal 

tjekke, hvorvidt opdateringen er korrekt. 

8. Meddelelser 

Esam Rashwan meddelte, at han har bestilt bord til den 25. januar kl. 19.30. 

Ib Sørensen kan ikke deltage i bestyrelsesmødet den 25. januar 2018, men han 

kommer til den efterfølgende spisning. 

9. Mødeplan 

 

2018    

Torsdag 25. januar Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde, Nytårskur 

Torsdag 5. april Kl. 19.00 Bestyrelsesmøde, økonomi 

Onsdag 30. maj Kl. 19.30 Generalforsamling 

 

10. Eventuelt 

Intet at bemærke. 


