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Bestyrelsesmøde - referat 

Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 19.30 i Mødestedet, Blågårds Plads 23  

Deltagere: Esam Rashwan (ER) fsb Blågården 
Fadel Taha (FT) fsb Blågården 

Ib Sørensen (IS) fsb Peblingehus  
Jørgen Kristensen (JK) A/B Slotsgade 7 

Kræsten Bischoff (KB) A/B Peblinge Dossering 24 
Thomas Nielsen (TN)  A/B Pedersen Bøeghs Gård 

Bo Langgaard (BL) fsb Boligkontoret Indre Nørrebro  

 
Afbud: Erik Damsager (ED) DAB Murergården 

Birna R. Jónsdóttir (BRJ) fsb Blågården 
 

  

Dagsorden 

1. Revision af administrationsaftale med fsb 

Udkast til revideret aftale er udsendt til bestyrelsen 5. oktober.  

Formandsskabet har holdt møde med fsb den 5. oktober og orienterede om den 

revidere aftaletekst. 

Baggrunden for revision af administrationsaftalen er bl.a., at aftalen er 14 år 

gammel, fra laugets stiftelse. 

Desuden er der ændringer i opgaverne, ikke mindst på TV-området, hvor 

kundeforholdet for laugets brugere er overgået til YouSee. 

Administrationsbidraget opkræves bagud ved årets afslutning og opgøres på basis 

af en opgørelse over antal tilslutninger pr. 1. januar hvert år. 

Der er ønske om, at en økonomimedarbejder deltager i de to bestyrelsesmøder, 

der behandler budget og regnskab. 

Almindelig juridisk rådgivning udføres inden for rammerne af 
administrationsaftalen, mens særlig juridisk rådgivning afregnes særskilt iht. fsb’s 

ydelseskatalog og prisblad, se her: https://fsb.dk/media/836478/ydelseskatalog-
fsb-2016.pdf / https://fsb.dk/media/836479/prisblad-2016.pdf.  

------------------------------------ 

Der er fejl i budget 2017, idet administrationsudgiften ikke bliver de budgetterede 

161.000 kr. men 201.250 kr., dvs. 40.250 mere end budgetteret. 

Notat herom blev uddelt på bestyrelsesmødet. 

-------------- 

Formandsskabet orienterede om økonomien vedr. serviceaftalen med Dansk 
Kabel-TV. Laugets bestyrelse forventede, at serviceaftalen ophørte med 

overgangen til YouSee, således at YouSee fra 1.6.2016 ville overtage fuld service 
på antenneanlægget. 

Imidlertid er der bindingsperiode året ud, dvs. til 31.12.2016. Udgiften er ca. 
30.000 kr. pr. kvartal, i alt ca. 60.000 kr.  

 

__________________________________________________________________________________ 
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Ligeledes har lauget på baggrund af møderne med YouSee og fsb’s administration 

i starten af 2016 forventet, at lauget ikke ville have udgifter ifm. selve overgangen 
til YouSee. 

fsb oplyste imidlertid, at det var en betingelse, at alle filtre var fjernet og har 
indgået en aftale med Dansk Kabel-TV om, at DKTV-betalingen de sidste to 

kvartaler i 2016 (à ca. 30.000) udligner udgiften til fjernelse af filtre forud for 
YouSee’s overtagelse. 

-------------- 

Det er oplyst, at laugets tilgodehavender hos YouSee for over betaling i en 

årrække for TV-pakker nu er udlignet. Der følger et notat herom. 

--------------- 

Kræsten oplyste, at Bo stopper pr. 31.10.2016. Det meddeles senere, hvorledes 

sekretariatsopgaven i henhold til administrationsaftalen varetages herefter. 

 

2. Drift 

2.a. TV 

Ingen problemer – dog har alle stadig fuldpakken. 

YouSee har udarbejdet et informationsbrev, men der er ikke fastsat dato for ”sort 

Skærm” – orientering følger. 

2.b. Internet 

Kører generelt fint. 

2.c. Telefoni 

Ingen bemærkninger. 

2.d. Generelt 

Ventilations- og klimaanlægget i HX, Korsgade 40, trænger til udskiftning. 

Udskiftningsprisen er 42.000 kr., der deles mellem Parknet og Firkantnet med 
21.000 kr. pr. par, jf. mail pr. 5.10.2016. 

Bestyrelsen godkender hermed projektet. 

 

3. Orientering fra Parknet 

Kræsten resumerede fra sidste møde og har ikke været til møde i Parknet siden 
da.  

 

4. Firkantnets hjemmeside 

Efter bestyrelsesmødet holdes intro for alle interesserede. 

 

 

5. Meddelelser 

Herunder forslag fra Esam vedr. nytårsarrangementet den 13. januar. 

Esam foreslår La Lanterna på HC Ørstedsvej/Niels Ebbesensvej, hvilket blev 
tiltrådt. 
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6. Mødeplan 

2016    

Onsdag 30. november Kl. 19.30 Bestyrelsesmøde 

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 

7. Eventuelt 

Esam melder afbud til mødet den 30. november. 


