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Udsendt d. 20. maj 2020

Tema:

Fibernet til Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Som lovet har foreningens bestyrelse nu gennem nogen tid afventet et møde med Dansk
Kabel TV, som på vegne af TDC net har stillet i udsigt, at samtlige lejligheder i Fortbo kan
få installeret fibertilslutning til lejlighederne helt uden beregning. Betalingen for eventuelle
abonnementer betales til udbyderen efter individuelle behov. Der skal således ikke ske
nogen form for betaling for installationen af selve fibertilslutningen – ej heller lejepris.
Det første møde med Dansk Kabel TV blev afholdt d. 8. januar 2020, og en aftale søges
nu gennemført snarest muligt.
Det er forudsætning for gratis installation, at alle lejlighederne får trukket fiberkabler og
monteret en afslutning med hvidt dæksel i lejligheden. Herefter skal der opsættes et
modem, når fiberkablet evt. tages i brug. Det er et flertal i foreningen, som bestemmer om
lejlighederne skal have gratis fiberkabel i lejlighederne. Det kræver derfor en
generalforsamlingsbeslutning, som i dette tilfælde grundet Covid-19 foretages som en
urafstemning.
(Der skal ikke tegnes abonnement, men blot ønske en fiberinstallation til lejligheden, hvor
man på et senere tidspunkt, kan bestille et abonnement, hvis man vil anvende fiberkablet).
Der er altså ingen betaling for fiberinstallationen – betaling for denne udredes af de
udbydere, man evt. indgår aftale med. Man er ligeledes heller ikke bundet til en speciel
udbyder. Her vælger man frit.
Den gamle internetinstallation forbliver uændret til dem, som blot ønsker de nuværende
hastigheder. Dog kun indtil næste gang systemet skal opgraderes.
Det nye fibernet serviceres af udbyderne og vil på den lange bane kunne spare driften af
det gamle system i Ejerlejlighedsforeningen Fortbo.
Bestyrelsen har selvfølgelig presset på, men der er tale om et helt nyt koncept, som først
markedsføres nu af TDC Net og andre. Bestyrelsen håber at alle vil være med.
Er der spørgsmål til fibernettet kan ejendomsinspektøren kontaktes for yderligere
information.
Benyt dette unikke tilbud om gratis installation af fibernet.
Bestyrelsen.
NB! Forslaget skulle have været behandlet på den ordinære generalforsamling i 2020,
men da det ikke vides hvornår det vil blive muligt at afholde generalforsamlingen, og da
tilbuddet ikke gælder ret meget længere benyttes denne afstemningsmetode.

Stemmeseddel.
Urafstemning i Ejerlejlighedsforeningen Fortbo
Forslag vedr. etablering af gratis fibertilslutning til alle lejligheder
Stemmesedlen skal for at være gyldig indsendes til foreningens administrator ved
benyttelse af vedlagte frankerede svarkuvert senest d. 15. juni 2020. Stemmesedler
modtaget senere end denne dato betragtes som ugyldige.
Stemmesedler der lægges i foreningens postkasse vil blive videresendt til
administrator.
Undertegnede stemmer (sæt kun et kryds):

Ja
Nej

Til gratis fibertilslutning i lejligheden.
Afstemningen vil med det krævede flertal medføre gratis etablering af fibernet
(tilslutningsmulighed) til samtlige lejligheder i ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Stemmesedlen er indsendt af:
Navn:__________________________________________
Adresse i Fortbo: Rødovrevej nr.

sal

th/mf/tv

.

Opgivelse af adresse er nødvendig for at sikre entydig afstemning. Stemmesedler
som ikke har anført afsenders adresse i Fortbo betragtes som ugyldige.

