Forslag nr. 1
Etablering af Fiber i Nyborgnet – åbent net.
Bestyrelsen har afholdt møde med Energi Fyn og TDC Net om etablering af fiber /åbent net i
Nyborgnets område.
Bestyrelsen foreslår derfor efter 2 korte indlæg af de 2 udbydere, at generalforsamling godkender
at bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling den 25.3.2020 – kl. 18.30, hvor de 2
udbyderen uddyber deres tilbud og der vil være mulighed for stille spørgsmål.
Dagsorden:
1:
2:
3:

4:

Valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Etablering af Fiber i Nyborgnet/Åbent Net
 Indlæg Energi Fyn
 Indlæg TDC Net
Eventuelt

Forslag 2:
Jeg foreslår at der så hurtigt som muligt gives adgang til at firmaet Fastspeed ApS kan tilbyde
bredbånd på vores anlæg.
Fastspeed kan d.d. (3/10-19) tilbyde en hastighed på 1000 Mbit/sek. til kr. 249,-.
Til sammenligning opkræver YouSee kr. 269,- for 100/20 Mbit/sek. Dette er med kr. 50,- i
foreningsrabat.

Forslag 3:
Jeg er helt nyt medlem.
Alligevel tillader jeg mig, at foreslå til generalforsamlingen, at vi skifter fra YouSee til Waoo, da kanal
5 er vigtig for mange mennesker.

Forslag 4:
Der stilles forslag om at Nyborgnet åbner for andre udbydere af internet, så det bliver muligt at få
en 1000 MB opkobling til rimelig pris. Som der er nu har NAA ikke sådan en aftale. Man er henvist til
YouSee’s løsning der er alt for dyr i forhold til andre udbydere

Forslag 5:
Jeg foreslår at ændre §8 stk. 5.
Jeg foreslår, at foreningen skal benytte sit nyhedsbrev til at indkalde sine medlemmer til
generalforsamling som supplement til annoncering i de lokale aviser.
Det er muligt, at det gøres i dag (det ved jeg ikke i skrivende stund), men iflg. vedtægterne er
bestyrelsen ikke forpligtet til at benytte både analoge og digitale medier til at indkalde til
generalforsamling. Jeg baserer mit forslag på at medlemmer skal informeres direkte, når dette er en
gratis mulighed, og derfor skal det fremgå af vedtægterne lige netop ifm. generalforsamlingen.
Målet er at øge medlemsdemokratiet i en moderne digital virksomhed.

Forslag 6:
1. Foreningens net åbnes for andre udbydere af internet. Åbning skal ske på lige vilkår for alle
udbydere, der ønsker at anvende Nyborgnets net til distribution af internet.
2. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen – inden udgangen af juni måned 2020, at opsige
aftalen med YouSee til aftalens udløb. Samtidig skal bestyrelsen indlede drøftelse med
YouSee og alternative udbydere om at overtage levering af TV-signal, når den nuværende
aftale med YouSee udløber. (Nyborgnet accepterer selvfølgelig den nuværende aftale med
YouSee indtil udløb). Oplæg skal som minimum indeholde oplysning om
a)
b)
c)
d)

Hvilke ydelse der leveres (f.eks. programpakker, vælg selv, radio m.m.)
Priser
Forsyningssikkerhed
Evt. krav til udbygning af Nyborgnets net, herunder evt. etablering af fibernet til den
enkelte husstand og de økonomiske konsekvenser heraf i form af overslag.

Resultatet af bestyrelsens arbejde skal forelægges medlemmerne til godkendelse på en
ekstraordinær Generalforsamling inden udgangen af oktober måned.

Forslag 7:
Medlemmer af Nyborgnet skal have mulighed for at bestille bredbånd fra Fastspeed via kabelnettet
(coax)

Forslag 8:
1. Der stilles til forslag om der åbnes op for coax kablerne til internet, så der kan blive mere
valgfrihed for medlemmerne af Nyborgnet til andre udbydere.
2. Det stilles til forslag, at bestyrelsen undersøger og dokumenterer, hvorvidt YouSee har
misligholdt kontrakten fra 2017 om kanaludbud, af en sådan karakter, at den kan ophæves med
kort varsel samt det af bestyrelsen fremsatte ønske om kompensation, for tab af 11 Discovery
Networks kanaler, svarer overens med den løsning bland selv kunderne har fået.
3. På baggrund af viden om at der har været et møde med både fastspeed og Waoo, der stilles til
forslag at sådanne møder med både nuværende og evt. Kommende samarbejdspartner tages til
referat, som gøres tilgængeligt for medlemmerne i Nyborgnet.
4. Der ønskes at evt. Aflønning af bestyrelsens medlemmer af hver karakter og størrelse, skal
fremgå klart og tydeligt i vedtægterne for Nyborgnet.
Forslag 9:
Hvis der bliver åbnet for at få 3. parts leverandør af bredbånd, vil det give medlemmerne mulighed
for at vælge en billigere og bedre leverandør på det samme net. Fastspeed.dk tilbyder fx 1000/100
Mbit til 249 kr., hvilket er noget bedre end min 150/30 Mbit, som jeg betaler YouSee 309 kr. for.
YouSee har givet tilladelse til 3.part, så det eneste det kræver fra foreningen er, at vi giver YouSee
vores samtykke. Det er fuldstændigt omkostningsfrit.
Man kan læse mere på Fastspeed.dk hjemmeside, og de rådgiver også gerne foreninger.
Hvis ikke det kan blive ordnet før, så vil jeg gerne have det med som et punkt på næste
generalforsamling.

