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Forslag B:  

Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til på ejerforeningens vegne at indgå aftale med 

WAOO om at installere fibernet i ejendommen således, at medlemmerne sideløbende med 

YouSee, kan få leveret TV, bredbånd og telefoni fra WAOO. 

En aftale med WAOO indebærer, at alle 70 lejligheder bliver tvunget med på et fælles 

standardbidrag, der kommer til at løbe i 4 år med en månedlig ydelse på kr. 169. Bidraget 

er med til at dække WAOO's udgifter til installation af fiberforbindelsen, som er uden udgift 

for ejerforeningen, men som WAOO angiver til at løbe op i kr. 630.000 inkl. moms. 

Standardbidraget vil blive opkrævet sammen med fællesudgifterne via den kvartalsmæssi-

ge opkrævning. 

Standardbidraget fungerer således, at man for de penge "gratis" frit kan vælge en bred-

båndsforbindelse på 200/200 Mbit eller en lille TV-pakke.  

 

Redegørelse for forslaget: 

Bestyrelsen har kigget på et supplement og en alternativ løsning til YouSee, der højst kan 

levere 300 Mbit på vores nuværende antenneanlæg, som ejerforeningen selv ejer. 

Hvis vi ønsker hastigheder op til 1000 Mbit på vores antenneanlæg, skal det opgraderes 

fra Docsis 3,0 til Docsis 3,1, hvilket vil koste ca. kr. 70.000, altså ca. kr. 1000 pr. lejlighed 

og en binding på 2 år.  

Den 1. januar 2020 blev Discoverys mange kanaler ikke længere tilgængelige for YouSees 

kunder.  

De to selskaber røg i totterne på hinanden i efteråret. Her meldte YouSee ud, at de ikke 

længere ville have Discoverys kanaler – Kanal 4, Kanal 5, 6’eren, 9’eren, Eurosport 1 og 

Eurosport 2 – som del af deres tv-pakker. 

YouSee ville i stedet tilbyde sine kunder, at man kunne tilføje kanalerne i deres bland selv 

løsning. Men det var Discovery ikke med på, og de to parter har ikke kunne lande en mo-

del for et fremtidigt samarbejde. 

Vi kan i dag max opnå en hastighed på 300 Mbit og har ingen binding i forbindelse med 

aftalen om Foreningsbredbånd. Man skal dog være opmærksom på, at man kun kan have 

foreningsbredbånd hos YouSee, hvis man også har en TV-pakke. 

Fibernet er en moderne teknologi, der leverer data, og derved internet, gennem et såkaldt 

lyslederkabel. Fibernet er altså en anden type bredbånd, der leverer internet til din bolig. 
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Fiberforbindelsen vil ikke forhindre, at man fx har bredbånd hos WAOO over fibernettet og 

samtidig fortsætter med at have TV-pakke hos YouSee over den eksisterende coaxforbin-

delse. 

Bestyrelsen har inviteret direktør Anders Lund, FiberTeamet A/S WAOO, til at møde frem 

på generalforsamlingen og introducere mulighederne med fibernet og svare på spørgsmål. 

Forslaget skal godkendes af generalforsamlingen med simpelt flertal (efter fordelingstal jf. 

vedtægternes § 6, stk. 1.). 

 

 

 

 


