Frederiksberg, den 11. november 2013

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde om internet og TV
Mødet afholdes onsdag den 27. november 2013 kl. 19 i det nye fælleshus på Christian
Paulsens Vej 15.
Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg og referent.
3. Forslag fra afdelingsbestyrelsen.
4. Eventuelt.
Forslag fra afdelingsbestyrelsen
1. At Havremarken melder sig ind i foreningen IT-Lauget Parknet.
2. At Havremarken får etableret et nyt net til alle lejligheder med videre.
3. At maling af trappeopgange foreløbigt udskydes (der er afsat 750.000 kroner i 2014).
4. At projektet om bedre cykelparkering overføres fra 2013 til 2014 (95.000 kroner).
Baggrund for forslag 1 og 2
I september vedtog Havremarken ved urafstemning at opsige den nuværende aftale med
TDC/YouSee. Den er opsagt med virkning fra udgangen af juni 2014.
Efterfølgende har vi vurderet fire hovedmuligheder:
1. At få et teleselskab til at etablere et nyt net for egen regning og risiko.
2. At anvende det eksisterende sløjfe-kabel-tv-anlæg alene til internetforbindelser.
3. At få etableret et nyt net på Havremarkens regning.
4. Ikke at gøre noget, men henvise til internetforbindelser via telefonstikket og
mobilnettene samt til TV via stueantenne, telefonstikket og internettet.
Vi har inviteret en lang række teleselskaber til at byde ind med forslag. Vi har derefter
været i konkret dialog med ComX, Parknet, SEAS-NVE og TDC.
Vi anbefaler den 3. hovedmulighed. For taler, at priserne på internet og TV vil være
væsentlig lavere end hvis en af de andre hovedmuligheder vælges. Imod taler, at der skal
afsættes et større beløb til etablering.
Hvis Havremarken melder sig ind i Parknet og får anlagt et nyt net, så vil beboerne få
mulighed for at købe en internetforbindelse på 50/50 Mbit/s til 65 kroner om måneden
samt TV-pakker til 77, 195, 385 eller 484 kroner om måneden (med mulighed for
yderligere tilkøb af kanaler). Oversigt over kanaler med videre kan ses på parknet.dk.
Alle fire hovedmuligheder samt økonomien i vores forslag vil blive præsenteret på mødet.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

