
Ekstraordinær generalforsamling den 26.8.2020. 

Bestyrelsen har som tidligere tilkendegivet indkaldt til dette møde i dag – da I som medlemmer kan 
være med til at beslutte hvem vi skal samarbejde med i fremtiden omkring fiberløsninger i Nyborg. I 
stedet for at forskellige selskaber bare graver fiber ned rundt om i Nyborg – har bestyrelsen efter 
kontakt fra de 2 udbyder valgt at indgå i et samarbejde/dialog om etablering af fiber, hvorfor vi i 
dag er samlet og skal beslutte hvem vi skal samarbejde med i fremtiden. 

Det eneste krav vi i Nyborgnets bestyrelsen har til den kommende løsning er at 

 Nyborgnets coaxnet fortsætter uændret - med levering af TV-pakker og internet 

således sikre vi os, at de medlemmer som ikke ønsker en fiber nu – fortsat kan se TV og benytte 
eksisterende internetløsning – det har begge selskaber accepteret. 

Etableres fibernettet har medlemmerne altså mulighed for, at få fiberen indlagt gratis, selvom de 
ikke nu og her ønsker at benytte den, men blive på den eksisterende coax løsning. 

 

Åbent Net fremgår af dagsorden 

Fiber: 
De enkelte internetudbyder skal betale en månedlig afgift for at benytte den fiber som bliver 
etableret i Nyborgnet til enten Energi Fyn eller TDC Net 

Bredbånd/internet leveret på en fiber – hastigheder, priser kendes i dag ikke. 

De nævnte vilkår afhænger af, hvilken leverandører der ønsker at levere internet til medlemmerne. 
Det er vores opfattelse at der vil blive etableret en form for ”indkøbskurv”, hvor hver især vil kunne 
vælge hvilken løsning der ønskes og hvilken leverandør man vil benytte. 

Se evt.: https://tdcnet.dk/fiber 

TV: 
De enkelte tv-udbyder skal betale en månedlig afgift for at benytte den fiber som bliver etableret i 
Nyborgnet til enten Energi Fyn eller TDC Net 

Streaming TV, pakkeløsninger, køb af enkelt kanaler eller hvorledes det udvikler på dette marked 
vides ikke - priser kendes i dag ikke. 

De nævnte vilkår afhænger af, hvilken leverandører der ønsker at levere TV til medlemmerne via 
fiberen. Det er vores opfattelse at der også vil blive etableret en form for ”indkøbskurv”, hvor hver 
især vil kunne vælge hvilken løsning der ønskes og hvilken leverandør man vil benytte. 

 



Sluttelig vil jeg på bestyrelses vegne anbefale alle at stemme ja til at vi kan få etableret en 
fiberløsning i Nyborgnet under ordnede forhold fra en af de 2 udbyder. 

Vi som forening har via denne løsning mulighed for at indgå et samarbejde til gavn for vores 
medlemmer.  

Nyborgnets bestyrelse. 

 

 


