Frederiksberg, den 27. november 2013

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Havremarken
Mødet blev afholdt onsdag den 27. november 2013 kl. 19 til 21 i fælleshuset på Christian Paulsens Vej 15.
20 husstande var mødt (hver husstand har to stemmer).
1. Velkomst og valg af dirigent
Claus Linde bød velkommen og blev valgt som dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg og referent
Joachim Oliver Ottensten og Claus Linde blev valgt som stemmeudvalg.
Andreas Røpke blev valg som referent.
3. Forslag fra afdelingsbestyrelsen
Forslag 1 og 2
Der blev udleveret og gennemgået et skema over hovedmuligheder for internet og TV i Havremarken, som
Andreas Røpke havde udarbejdet for afdelingsbestyrelsen. Der blev især lagt vægt på forslagene fra SEASNVE, Parknet og TDC/ComX i gennemgangen.
Afdelingsbestyrelsen meddelte, at de oprindelige forslag 1 og 2 var trukket, men foreslog i stedet, at der
arbejdes videre med den af SEAS-NVE foreslåede model, og at afdelingsbestyrelsen gives mandat til at
indgå en aftale med udgangspunkt i modellen.
Modellen går ud på, at SEAS-NVE etablerer fibernet til alle lejligheder med videre. Der opkræves 89 kr./mdr.
over huslejen (i stedet for 387 kr./mdr.). Beboere, som køber ydelser hos SEAS-NVE, får tilsvarende rabat.
Der er 5 års bindingsperiode på modellen og ejerskabet af nettet kan overtages af Havremarken efter 11 år.
Eksempler på ydelser:
- Internetforbindelse på 2/2 Mbit/s til 99 kr./mdr.
- Internetforbindelse på 20/20 Mbit/s til 169 kr./mdr.
- TV-pakker til 89, 284 og 384 kr./mdr. samt mulighed for tilkøb af flere kanaler.
Køber man for eksempel kun den mindste TV-pakke, så får man slet ingen regning. Og køber man kun en
20/20 Mbit/s-internetforbindelse, så får man en regning på 80 kr./mdr.
Forsamlingen besluttede at afdelingsbestyrelsens oprindelige forslag: ”at Havremarken melder sig ind i
foreningen IT-Lauget Parknet, og at Havremarken får etableret et nyt net til alle lejligheder med videre.”
skulle sættes til afstemning først. 18 stemte for dette forslag og 22 stemte imod. Forslaget blev dermed
forkastet.
Derefter blev afdelingsbestyrelsens nye forslag sat til afstemning. 26 stemte for og 10 stemte imod. Forslaget
blev dermed vedtaget.
Det er planen, at den nye løsning kan kan være klar 1. juli 2014.
Forslag 3
Det blev enstemmigt vedtaget, at maling af trappeopgange foreløbigt udskydes (der var afsat 750.000 kroner
i 2014).
Forslag 4
Det blev enstemmigt vedtaget, at projektet om bedre cykelparkering overføres fra 2013 til 2014 (95.000
kroner).
4. Eventuelt
- Forslag om at rette henvendelse til Frederiksberg Kommune om parkeringsforhold.
- Forslag om skilt på Christian Paulsens Vej om adgang til til adresser på Finsensvej.
Claus Linde, dirigent og formand
Andreas Røpke, referent

