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Bestyrelsesmøde – Referat 

Onsdag den 30. november 2016 kl. 19.30 i Mødestedet, Blågårds Plads 23  

Deltagere: Birna R. Jónsdóttir (BRJ) fsb Blågården 

Ib Sørensen (IS) fsb Peblingehus  

Jørgen Kristensen (JK) A/B Slotsgade 7 

Majeed Shadkam (MS) fsb Blågården 

Thomas Nielsen (TN)  A/B Pedersen Bøeghs Gård 

René Holgaard Kristiansen (RHK) fsb / driftsfællesskabet Indre Nørrebro  

 

Afbud: Fadel Taha (FT) fsb Blågården 

Jawad Dar (JD) fsb Ågården  

Esam Rashwan (ER) fsb Blågården 

Kræsten Bischoff (KB) A/B Peblinge Dossering 24 

  

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

  

Dagsorden 

1. Velkomst 

Ib Sørensen bød velkommen og en særlig velkomst til bestyrelsens nye sekretær 

René Holgaard Kristiansen. 

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig, da under halvdelen af bestyrelsen var 

tilstede jævn før punkt 11.6 i Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug. Det blev 

besluttet at gennemføre bestyrelsesmødet for at diskutere de respektive punkter 

på dagsordenen igennem.   

1.a. Mødeleder 

Jørgen Kristensen 

1.b.   Dagsorden 

Velkomst med valg af mødeleder og godkendelse af dagsorden blev indskudt som 

punkt 1. Dagsorden blev efterfølgende godkendt. 

2. Økonomi 

Orientering om økonomisk mellemværende firkannet.dk og YouSee 

Bestyrelsen modtog tirsdag den 29. november to notater fra fsb angående 

henholdsvis afregning af TV-pakker i Firkantnet (notat af 23. november 2016 

skrevet af Michael Steensen, økonomichef i fsb, og Vivi Basballe, kundechef i fsb) 

samt betaling til Dansk Kabel TV efter ny aftale med YouSee (notat af 22. 

november 2016 skrevet af Martin Pihl Jensen, sektionsleder i fsb). 

Ib Sørensen (IS) har været til møde med Michael Steensen og Vivi Basballe fra 

fsb. Her er IS blevet orienteret om, at laugets tilgodehavender hos YouSee som 

følge af for megen betaling for tv-pakker i perioden november 2013 til og med maj 

2016 er udlignet. I notat af 23. november bekræfter fsb, at udligningen har fundet 

sted. 

 

Firkantnet er på den baggrund blevet krediteret: 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:bolignet@fsb.dk


 
2)  

 
 

I N D R E   N Ø R R E B R O   I T – L A U G 
 

 

822.169,87 kr. (for perioden november 2013 til december 2014) 

453.333.24 kr. (for perioden januar 2015 til december 2015) 

71.598,50 kr. (for perioden 1. januar 2016 til 31. maj 2016) 

 

I alt 1.347.101,61 kr. inkl. moms. 

 

I regnskabet for 2014 blev der afsat kr. 1.375.360, hvilket giver en manko på kr. 

28.258,39 til de 1.347.101,61 der er modtaget krediteringer på. Administrationen 

har besluttet at kompensere Firkantnet for dette beløb. 

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer udtrykte forundring over, hvor de 

krediterede beløb figurerer i de respektive regnskaber for 2014 og 2015. Dette vil 

de have undersøgt nærmere. IS skal tager kontakt til administrationen for at få 

dette undersøgt og afklaret. Sidste udfald vil være at få en økonomimedarbejder 

med på et bestyrelsesmøde i januar 2017. 

 

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tog notat af 22. november 2016 

angående betaling til Dansk Kabel Tv efter ny aftale med YouSee til efterretning. I 

notatet fremgår det, at Firkantnet kontraktlig har været bundet af tre måneders 

opsigelse til udgangen af et kalenderår, samt at Firkantnet bar ansvaret for at 

fjerne de eksisterende filtre forud for den ikrafttrædelse af aftalen med YouSee. I 

praksis har Firkantnet betalt for service for anlægget til både Dansk Kabel TV og 

YouSee i årets sidste 6 måneder. Da det ikke er relevant med service af 

antenneanlægget fra to selskaber, blev der lavet en aftale med Dansk Kabel TV 

om de afmonterede alle signalfiltre i anlægget i stedet. 

Bestyrelsen er af den overbevisning, at de har fået andet oplyst. YouSee havde 

oplyst, at de overtog både signalleverance, service af antenneanlægget og 

opkrævning hos forbrugerne per 1. juni 2016. Firkantnet havde ikke nogen 

forpligtelser i forhold til Dansk Kabel TV efterfølgende. Det undrer bestyrelsen, at 

fsb ikke har oplyst bestyrelsen, at Firkantnet kontraktlig mindst ville være bundet 

til udgangen af 2016.  

Bestyrelsen mener også, at de har fået oplyst af YouSee, at selve overgangen til 

den ny aftale ikke ville få nogen økonomisk betydning for forbrugerne. Derfor 

kommer det bag på bestyrelsen, at Firkantnet selv skulle bekostefjernelse af de 

eksisterende filtre.  

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer giver udtryk for, at de har fået dårlig 

råd og vejledning. 

3. Drift 

3.a. TV 

YouSee er begyndt at lukke TV signalet ned hos beboere, som ikke har bestilt 

leverance af signal. De varsler ikke, når de lukker ned for TV signalet. Bestyrelsen 

ønsker en orientering om status for lukning af TV signal. 

Per 1. januar 2017 ændrer YouSee priser for deres tv-abonnenter 

3.b. Internet 

Intet at bemærke 

3.c. Telefoni 

Intet at bemærke 



 
3)  

 
 

I N D R E   N Ø R R E B R O   I T – L A U G 
 

 

3.d. Generelt 

Intet at bemærke 

 

4. Orientering fra Parknet 

Kræsten Bischoff var ikke tilstede, så punktet er udgik.  

5. Firkantnets hjemmeside 

Kræsten Bischoff var ikke tilstede, så punktet er udgik.  

6. Meddelelser 

René Holgaard Kristiansen (RHK) har overtaget sekretæropgaven i forhold til 

bestyrelsens møder. Han og Per Olaf Huusfeldt varetager de lokale 

sekretariatsopgaver på Nørrebro. De er begge ansat hos fsb, driftsfælleskabet 

Indre Nørrebro. Per Olaf Huusfeldt er souschef, og RHK er bestyrelsessekretær.    

7. Mødeplan 

2017    

Fredag 13. januar Kl. 18.00 Bestyrelsesmøde og middag 

Mandag 6. marts Kl. 19.30 Bestyrelsesmøde 

Torsdag 20. april Kl. 19.30 Bestyrelsesmøde 

Onsdag 31. maj Kl. 19.00 Møde i valgkollegier 

  Kl. 19.30 Generalforsamling 

Onsdag 14. juni Kl. 19.30 Konstituerende bestyrelsesmøde 

8. Hjemmesiden 

Kræsten Bischoff var ikke tilstede, så punktet er udgik.  

9. Eventuelt 

René Holgaard Kristiansen (RHK) deltager ikke i den efterfølgende middag efter 

bestyrelsesmødet den 13. januar 2017. 

Restauranten, hvor bestyrelsen havde planlagt at skulle spise middag den 13., er 

angiveligt lukket.  Birna R. Jónsdóttir kontakter Esam Rashwan for at høre, 

hvorvidt han er klar over dette, og hvorvidt han har lavet en anden reservation. Ib 

Sørensen tjekker, hvorvidt restauranten faktisk er lukket. 

RHK sørger for at organisere tilmelding til middagen.  

 

 


